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INLEIDING

1.1

Achtergrond van de projectstudie/milieu-effectrapportage en doelstelling

De meest directe wegverbinding tussen de centra van Amsterdam en Haarlem wordt,
ondanks uitbreidingen van de weginfrastructuur in de afgelopen decennia, nog steeds
gevormd door de N200. Deze rijksweg doorkruist de bebouwde kom van het dorp Halfweg
met alle nadelige gevolgen voor het woon- en leefmilieu en de verkeersveiligheid vandien.
In de toekomst zullen die problemen zonder maatregelen naar verwachting toenemen
(startnotitie 'projectstudie/- MER verlegging N200 bij Halfweg/Zwanenburg' en 'richtlijnen
MER').
Op initiatief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Directie Noord-Holland is een studie gestart om te komen tot een oplossing c.q.
beperking van de Ieefbaarheidsproblemen, die het gevolg zijn van de doorsnijding van de
N200 door de kern Halfweg. Door de Directie Noord-Holland zijn daarvoor enkele
alternatieve tracés ontwikkeld. Omdat het gebied onder invloed staat van andere mogelijk
aan te leggen infrastructurele projecten zoals de aanleg van de Westrandweg, de
capaciteitsuitbreiding van de Coentunnel en de verbreding van de A9 is in de alternatieve
tracés rekening gehouden met het al of niet doorgaan van deze projecten.
Voor een afgebakend plan- en studiegebied 'Halfweg' worden in dit rapport de huidige en
toekomstige ruimtelijke structuur en ruimtelijke plannen beschreven. Ontwikkelingen hierin
beïnvloeden de aard en omvang van verplaatsingsbewegingen. Het rapport is de input voor
een op te stellen projectnota met een daarin geïntegreerde milieu-effectrapportage (MER).

1.2

Gebiedsafbakening

De beschrijving van de ruimtelijke ordeningsaspecten heeft betrekking op het 'studiegebied'
en het 'plangebied'. Het studiegebied is op te vatten als een invloedsgebied, waarin de
mogelijke uitbreiding van de capaciteit van de Coentunnel aan de westelijke Ringweg (AlO)
van Amsterdam (met daaraan gekoppeld de realisatie van de Westrandweg) tot en met
verbreding van de A9 indirect van invloed zijn op de verkeersbelasting op de N200. Het
studiegebied wordt globaal gevormd door de AlO-West, de A4 tussen knooppunt De
Nieuwe Meer en knooppunt Badhoevedorp, de A9 tussen Badhoevedorp en de kruising
met zijkanaal 0 en het Noordzeekanaal (figuur 1.1). Het plangebied is het deel van het
studiegebied waarbinnen het huidige tracé en de alternatieven liggen en is dus kleiner van
omvang dan het studiegebied. Ontwikkelingen in de ruimtelijke structuur zijn over het
algemeen direct van invloed op het verkeersaanbod op de N200. De (zuidoost)zijde van
het plangebied wordt globaal gevormd door een denkbeeldige lijn tussen Teleport Sloterdijk
en het geplande knooppunt Lijnden. De westzijde wordt gevormd door de A9. De noordgrens
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loopt langs Spaamwoude en iets ten noorden van de Noordzeeweg en de Basisweg (figuur
1.2). Een gedetailleerde beschrijving van het plan- en studiegebied is in bijlage t weergegeven. De grenzen van het plan- en studiegebied komen zoveel mogelijk overeen met de
bestuurlijke grenzen van de betrokken gemeenten Haarlemmermeer, Amsterdam en
Haarlemmerliede en Spaamwoude. Naast de gemeentegrenzen worden ook de grenzen
van stadsdelen en buurtcombinaties gebruikt (bijlage II). Hierdoor worden de statistische
gegevens ten behoeve van het onderzoek nauwkeuriger.
Omdat deze studie op een relatief laag (lokaal) schaalniveau plaatsvindt is het niet mogelijk
gebleken om alle gewenste prognoses op het juiste schaalniveau en voor de gewenste planperiode te verkrijgen. Daarom is soms noodgedwongen het plangebied of zelfs het studiegebied 'opgerekt' tot een hoger schaalniveau.
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Het studie gebied
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1
1.3

Opzet van de rapportage

De beschrijving van de ruimtelijke structuur en de ruimtelijke plannen in het plan- en
studiegebied wordt uitgevoerd conform de zeven fasen waaruit dit onderzoek bestaat. De
volgende fasen zijn te onderscheiden:
fase a. beschrijving van de huidige situatie (hoofdstuk 1).
fase b. beschrijving van de nulsituatie (hoofdstuk 2).
fase c. beschrijving van de beleidsdoelstellingen (hoofdstuk 3).
fase d. opstellen van toetsingscriteria (hoofdstuk 4).
fase e. beschrijving van de tracé-alternatieven (hoofdstuk 5).
fase f. effecten van de alternatieven op de ruimtelijke ordening (hoofdstuk 6).
fase g. effecten van de alternatieven op de bereikbaarheid (hoofdstuk 7).
Bij de uitwerking van fase a (hoofdstuk 1) komen de recente en ruimtelijke ontwikkelingen
aan de orde. De belangrijkste ontwikkelingen in het plan- en studiegebied op het gebied
van bevolking, wonen, bedrijvigheid, infrastructuur en voorzieningen in de periode 19921995 worden geïnventariseerd. Omwille van de actualiteit van de ontwikkelingen is gekozen
voor een recente maar relatief korte periode.
Vervolgens worden in hoofdstuk 2 aan de hand van plannen en beleidsvoornemens voor
de periode 1992-2010 de ontwikkelingen van de in de eerste fase genoemde elementen
zo concreet mogelijk in beeld gebracht (fase b). De toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen
worden in de slotbeschouwing van hoofdstuk 3 in verband gebracht met eventuele
consequenties voor de mobiliteit, vervoerskeuzes en dergelijke voor het plan-en studiegebied. De keuze voor de planperiode tot 2010 komt overeen met de planningshorizon van
het Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer. In praktijk is het niet altijd mogelijk
gebleken de ontwikkelingen tot en met 2010 weer te geven. De meeste ruimtelijke
ordeningsplannen volgen met hun concrete beleidsmaatregelen tot en met 2005 de Vierde
Nota over de Ruimtelijke Ordening Extra mede gebaseerd op de Actualisenng van de Vierde
Nota Ruimtelijke Ordening Extra. Daar waar mogelijk is een doorkijk gegeven voor de
periode 2005-2010. Uit de in fase b beschreven nota's over het ruimtelijk beleid zijn concrete
hoofdbeleidsdoelstellingen op dit terrein geformuleerd. Op basis van deze concrete
hoofdbeleidsdoelstellingen zijn toetsingscriteria afgeleid waaraan de tracéalternatieven
kunnen worden getoetst. In hoofdstuk 4 zullen deze toetsingscritena de revue passeren.
Alvorens de effecten van de verschillende tracéalternatieven te vergelijken, worden de
verschillende tracé-alternatieven met bijbehorende varianten beschreven in hoofdstuk 5.
Een gedeelte van de in hoofdstuk vier beschreven toetsingscritena zal in fase f (hoofdstuk
6) van deze studie dienen ter bepaling van de ruimtelijke effecten van de verschillende
tracéalternatieven. In hoofdstuk 7 worden de toetsingscriteria met betrekking tot de
toetsingscriteria met betrekking tot de effecten op de bereikbaarheid verder uitgewerkt. Dit
hoofdstuk correspondeert met fase g.
In hoofdstuk 6 en 7 worden de verschillende tracé-alternatieven met elkaar vergeleken.
De gegevens van deze deelnota zijn gebaseerd op beschikbaar schriftelijk en cijfermatig
bronnenmateriaal (1996). Tot het schriftelijk bronnenmateriaal behoren de ruimtelijke
plannen op rijks-, provinciaal-, interprovinciaal/-regionaal- en gemeentelijk niveau. Onder
het cijfermatig bronnenmateriaal wordt verstaan: statistieken en prognoses op rijks-,
provinciaal-, interprovinciaal/regionaal, gemeentelijk- en kemenniveau. Omdat het niet altijd
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1

mogelijk was om de grenzen van het plan- en/of studiegebied te gebruiken bij prognoses
is het plan- en/of studiegebied in sommige gevallen opgerekt.
Het rapport is mede gebaseerd op de invoer van sociaal-ecomische gegevens voor het
Noordvleugelmodel (INRO/TNO 1995). Voor een technische toelichting kan bijlage III worden
geraadpleegd. Ter vergelijking worden de gegevens voor het plan- en studiegebied op
praktische en beleidsmatige gronden vergeleken met de provincie Noord-Holland en/of
Amsterdam. De gegevens voor de afzonderlijke kernen zijn weergegeven in de bijlagen.

- STOGO onderzoek & advies 1997

-

5

2

DE RUIMTELIJKE HOOFDSTRUCTUUR (199211995)

2.1

De ruimtelijke hoofdstructuur

In de Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening Extra (VINEX) is door de regering een
bijzondere betekenis toegekend aan de verdere ontwikkeling van de Randstad. Het
bevorderen van een internationaal concurrerend grootstedelijk vestigingsmilieu in de
Randstad vormt één van de belangrijkste uitgangspunten in het ruimtelijk rijksbeleid voor
de komende decennia. Voor het noordelijk deel van de Randstad betekent dit dat
Amsterdam is aangewezen als 'stedelijk knooppunt' en Schiphol als 'mainport', dat wil
zeggen toegangspoort voor het internationale goederen- en dienstenverkeer. Sociaaleconomische ontwikkelingen in Amsterdam en Schiphol beïnvloeden vaak op directe en
indirecte wijze de ruimtelijke structuur in het plangebied.
De ruimtelijke structuur in het plan- en studiegebied wordt ondanks het geringe oppervlak
gekenmerkt door een grote mate van afwisseling en verwevenheid van landelijk en stedelijk
gebied. Die geleding ligt aan de basis van de hoge kwaliteit en diversiteit van woonmilieus,
werkgebieden en recreatieve mogelijkheden. De structuur van het stedelijk gebied is vanuit
historisch oogpunt opgebouwd rond de oude binnenstad van Amsterdam. Aan dit stadshart
grenzen radiaal geonënteerde en ontsloten stedelijke lobben, waartussen zich geledende
groene (voornamelijk landbouw, natuur, grootschalige groenvoorzieningen en landschap)
en blauwe scheggen (water) bevinden. Rondom deze aaneengesloten agglomeratiestructuur
bevinden zich zelfstandige en satellietvormige kernen. Globaal bezien wordt de
(noord)oostelijke zijde van het studiegebied in beslag genomen door de stedelijke lobben
Westpoort (Westelijk Havengebied), Geuzenve!d/Slotermeer en Slotervaart/Overtoomse
Veld. Het (zuid)westelijke en centrale gedeelte van het studiegebied wordt voor een
belangrijk deel in beslag genomen door groene scheggen. Agrarisch-stedelijk landschap,
recreatiegebieden (o.a. Spaarnwoude), water en gebieden met een grote ecologische
waarde zijn in ruime mate voorradig en worden afgewisseld door de zelfstandige en
satellietvormige kernen Zwanenburg en Halfweg.
De functionele opbouw van het studiegebied wordt in sterke mate bepaald door Westpoort
en de nationale luchthaven Schiphol. Beiden vormen grootschalige werkgebieden met een
grote economische uitstraling op het studiegebied. De economie en werkgelegenheid wordt
voor een groot deel bepaald door haven en havengerelateerde activiteiten, groothandel/
distributie en zakelijke dienstverlening.
Het verkeers- en vervoerssysteem in het studiegebied wordt gekenmerkt door een relatief
dicht (hoofd)wegennet en een kwalitatief goed openbaar vervoersnet. Desondanks bestaan
er in het gebied knelpunten, doordat de verkeersspanning te groot is voor de beschikbare
wegcapaciteit en de afwikkeling van het openbaar vervoer gevaar loopt wegens capaciteitsgebrek. Daarnaast ontbreekt een aantal verbindende schakels. Daarom worden er naast
radiale verbindingen in toenemende mate tangentiële verbindingen ontwikkeld.
Het plangebied maakt deel uit van het studiegebied. Belangrijkste kenmerk van het
plangebied is dat het beschouwd kan worden als een zone onder druk. De druk op de
ruimtelijke structuur wordt o.a. veroorzaakt door woningbouwplannen, de mogelijke aanleg
van nieuwe infrastructuur en het ontwikkelen van bedrijventerreinen.
- STOGO onderzoek & advies 1997
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2.2

Bevolking en Wonen

2.2.1

Bevolkingsontwikkeling

De omvang, groei en ruimtelijke spreiding van de bevolking is van invloed op de infrastructuur omdat ze leiden tot mobiliteit en verkeer. De verandering van het aantal inwoners is
afhankelijk van geboorte, sterfte, binnenlandse en buitenlandse migratie. Deze demografische componenten worden op hun beurt weer beïnvloed door andere factoren, waarvan
de ontwikkeling van de woningvoorraad een belangrijke is. De bevolkingsontwikkeling van
het plan- en studiegebied is weergegeven in tabel 2.1.
Het plangebied vormt met 26.850 ingezetenen een vijfde van het aantal inwoners van het
studiegebied. De invloed van de Amsterdamse buurtcombinaties en stadsdelen op het totale
inwonertal van zowel het plan- als studiegebied is groot. In 1995 woonde 85% van het aantal
inwoners uit het studiegebied in Amsterdam. De geringe omvang van het plangebied wordt
treffend geïllustreerd door de constatering dat slechts 1,1% van de totale bevolking van
de provincie Noord-Holland in het plangebied woonachtig is.

Tabel 2.1

Bevolkingsontwikkeling in het plangebied, studie gebied, Amsterdam en de
provincie Noord-Holland per 1 januari 1992 en 1995
1992

1995

groei abs.

groei %

26.000

26.850

850

3,3

Studiegebied

124.450

134.800

10.350

8,3

Amsterdam

713.500

722.350

8.850

1,3

2.421.650

2.463.600

41.950

1,7

Plangebied

Prov. N-Holland
NB Cijfers afgerond op 50
Bron:

- Gemeente Haarlemmermeer, afdeling Onderzoek en Statistiek, 1992, 1995
- Gemeente Haarlemmerliede en Spaamwoude
-O+S, het Amsterdamse Bureau voor Onderzoek en Statistiek, 1992, 1995
- CBS Maandstatistiek, april 1996

De procentuele toename van de bevolking in de periode 1992-1995 ligt voor het plangebied,
Amsterdam en de provincie Noord-Holland op een niveau van 1,3% â 3,3%. De bevolkingsgroei van het studiegebied in bovengenoemde periode 1992-1995 ligt aanzienlijk hoger en
bedraagt 8,3%. Deze sterke stijging wordt bijna volledig veroorzaakt door een bevolkingsgroei van 30,8% in het stadsdeel Slotervaart/Overtoomse Veld. Andere gebieden die
gekenmerkt worden door een sterke bevolkingsgroei in de periode 1992-1995 zijn:
buurtcombinatje Eendracht (stadsdeel Geuzenveld/Sloterrneer) met 16,5% en buurtcombinatie Lutkemeer/ Ookmeer (stadsdeel Osdorp) met 12,1%. Een sterke afname van de
bevolking heeft plaatsgevonden in buurtcombinatie Spieringhorn (stadsdeel Westelijk
Havengebied) en bedrijventerrein Sloterdijk (stadsdeel Geuzenveld/Slotermeer), namelijk
82,4% en 20,9%.
8
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Deze getallen behoeven wel nuancering. In Spieringhorn en bedrijventerrein Sloterdijk
wonen slechts enkele tientallen mensen. Een kleine verandering in de bevolkingsomvang
heeft daarmee een grote invloed op de procentuele bevolkingsgroei. De bevolkingsgroei
van de kernen Halfweg en Badhoevedorp in de periode 1992-1995 bedraagt voor beiden
rond de 1,7%. Zwanenburg en Lijnden hebben te maken gehad met een lichte bevolkingsaf name van respectievelijk 1,7% en 3,4%
Geboorte en sterfte zijn in tegenstelling tot migratie (vestiging en vertrek) nauwelijks van
invloed op de bevolkingsomvang in het plan- en studiegebied. Een klein geboorte- of sterfteoverschot (afhankelijk van de leeftijdsopbouw) wordt over het algemeen in ruime mate
gecompenseerd door een vestigingsoverschot. Het vestigingsoverschot in het plan- en
studiegebied wordt veroorzaakt door uitbreiding van de woningvoorraad (zie 2.2.4).

2.2.2

Bevolkingsontwikkeling naar leeftijd

Geboorte en sterfte, maar vooral migratie en maatschappelijke ontwikkelingen beïnvloeden
de omvang van bepaalde leeftijdsgroepen. Hierdoor wordt ook de mobiliteit beïnvloed. Zo
zal een toename van het aantal inwoners in de leeftijdsklasse van 20-64 jaar leiden tot een
grotere mobiliteit. Maatschappelijke ontwikkelingen zoals gezinsverdunning (minder kinderen
per gezin) en suburbanisatie hebben in het verleden geleid tot een afname van het aantal
jongeren in het plan- en studiegebied. Maar de laatste jaren neemt deze groep weer toe.
Voor een belangrijk deel is dit toe te schrijven aan de komst van jonge gezinnen met
kinderen in nieuwbouwwijken en de toename van het aantal kinderrijke allochtone gezinnen
in Amsterdam. De leeftijdsopbouw wordt weergegeven in tabel 2.2.
Wat opvalt in de leeftijdsopbouw van het plan- en studiegebied in 1995 is het lage aandeel
20-64 jarigen en het grote aandeel 65-plussers ten opzichte van de provincie Noord-Holland.
Met name Badhoevedorp (19,6%), stadsdeel Geuzenveld/Sloterrneer (21,3%) en stadsdeel
Osdorp (20,6%) hebben een groot aandeel 65-plussers.
De ontwikkeling van de leeftijdsverdeling laat voor zowel het plan- als studiegebied een
duidelijke tendens tot verjonging zien. Het aandeel 0-19 jarigen is in het studie- en
plangebied in de periode 1992-1995 met respectievelijk 1,2% en 1,7% toegenomen. In de
provincie Noord-Holland is in dezelfde periode het aandeel jongeren tot en met 19 jaar licht
afgenomen met 0,2%. Het grote aandeel jongeren bevindt zich in 1995 in de
buurtcombinatjes Lutkemeer/Ookmeer (28,3%), Eendracht (27,7%) en Geuzenveld (27,7%).
Buurtcombinatie Spieringhom en de kern Ruigoord hebben een zeer groot aandeel jongeren
(respectievelijk 33,3% en 27,7%). In deze gebieden wonen enkele tientallen mensen
waardoor een kleine verandering in de natuurlijke aanwas of migratie grote invloed heeft
op de leeftijdsopbouw.
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Tabel 2.2

Bevolking naarleeftiJd (in procenten van het totaal) in het plangebied, studiegebied en de provincie Noord-Holland per 1 januari 1992 en 1995

1992
0-19jr. 20-64jr.

65+

0-19jr.

1995
20-64jr.

65+

Plangebied 123

23,3

60,0

16,7

25,0

58,6

16,4

Studiegebied 1213

20,9

58,6

20,5

22,0

57,6

19,4

Prov. N-Holland

23,0

63,5

13,5

22,8

63,7

13,5

Inclusief Boesinghehede.
De kernen Ruigoord en Halfweg maken deel uit van het studiegebied. Daarnaast behoort Halfweg ook tot het plangebied.
Er waren voor de peildatum 1 januari 1992 en 1995 geen gegevens over de leeftijdsopbouw bekend. Daarom zijn de
gegevens van Ruigoord en Halfweg voor 1992 en 1995 gebaseerd op de leeftijdsopbouw van respectievelijk 31 december
1994 en 1995 met de aanname dat de bevolkingsopbouw de laatste jaren niet veranderd is. Omdat het om een in verhouding
klein aantal personen gaat (2500) is deze bewerking nauwelijks van invloed op de leeftijdsopbouw in het plan- en
studiegebied.
De kernen Ujnden, Zwanenburg en Badhoevedorp maken deel uit van het studiegebied. Voor de kernen Lijnden, Zwanenburg
en Badhoevedorp
is gebnik gemaakt van de gegevens van 1 januari 1996. Aangezien de peildatum voor de kernen Ruigoord en Halfweg
gesteld is op 31 december 1995 levert dit voor de vergelijkbaarheid van de gegevens geen problemen op.
Bron:

- Gemeente Haarlemmermeer, afdeling Onderzoek en Statistiek, 1992, 1995196
- Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude
- O+S, het Amsterdamse Bureau voor Onderzoek en Statistiek, 1992, 1995
- CBS Maand Statistiek van de Bevolking 1996

Het aandeel van de leeftijdsklasse 20-64 jarigen is van invloed op het aantal woon-werk
verplaatsingen, omdat zich in deze groep het grootste gedeelte van de beroepsbevolking
bevindt. Aangezien de meeste personen in en rond de woongemeente zullen werken, heeft
dit directe gevolgen voor de verkeersintentsiteit ter plaatse. De kernen met het grootste
aandeel 20-64 jarigen in 1995 zijn: Stadsdeel Westelijk Havengebied (73,8%), Lijnden
(67,2%) en de buurtcombinaties Eendracht (65,5%) en Spieringhorn (66,7%). Met het dalen
van de gemiddelde huishoudens omvang , en het gelijk blijven van het aantal auto's per
huishouden zal het gemiddeld aantal auto's per persoon blijven toenemen. Dit uit zich in
het aantal en de omvang van de dagelijkse files en de parkeerproblemen binnen de
bebouwde kom.

2.2.3

Beroepsbevolking

De omvang van de beroepsbevolking (bijlage VI) in het plan- en studiegebied is berekend
aan de hand van twee basisgegevens: de bevolkingsomvang in de leeftijdscategorie 15-64
jaar in de verschillende buurtcombinaties, stadsdelen en kernen en het zogenaamde
deelnemingspercentage. Het deelnemingspercentage geeft aan welk deel van de bevolking
van 15-64 jaar deel uit maakt van de beroepsbevolking. Voor de buurtcombinaties en
stadsdelen zijn geen gegevens over deelnemingspercentages beschikbaar. Het
deelnemingspercentage op gemeenteniveau in 1992 is wel bekend (CBS-gegevens). De
meeste recente deelnemingspercentages met betrekking tot 1995 zijn gebaseerd op het
jaargemiddelde over 1991-1993.
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Aan de hand van het Amsterdamse deelnemingspercentage is voor 1992 en 1995 een
raming gemaakt van de beroepsbevolking in de Amsterdamse buurtcombinaties en
stadsdelen uit het plan- en studiegebied. In Amsterdam behoorde in 1992 633% van de
personen van 15-64 jaar tot de beroepsbevolking. In 1995 is het deelnemingspercentage
gedaald naar 62,6%. Voor de overige kernen uit het plan-en studiegebied is dezelfde
methode gebruikt. De deelnemingspercentages van de gemeente zijn gebruikt voor de
betreffende kernen uit het plan- en studiegebied (tabel 2.1).
Omdat de deelnemingspercentages van de gemeenten zijn doorberekend naar de kernen,
zijn de gegevens over de omvang van de beroepsbevolking niet nauwkeurig. Daarom kan
er beter gesproken worden over een raming. In de periode 1992-1995 is de beroepsbevolking van 11.200 in het plangebied gelijk gebleven (tabel 2.4). Het studiegebied heeft in 1995
een beroepsbevolking van 53.900 personen. Hiervan wonen in 1995 ruim 43.000 personen
in Amsterdam. De grootste procentuele toename van de beroepsbevolking in de periode
1992-1 995 is opgetreden in het stadsdeel SlotervaartlOvertoomse Veld. De toename van
3.695 personen is goed voor een toename van 32,4%. Hierna volgen de buurtcombinaties
Eendracht en Lutkemeer/Ookmeer met een stijgingspercentage van 13,4% en 6,7%. In de
overige kernen, buurtcombinaties en stadsdelen is de omvang van de beroepsbevolking
gelijk gebleven of licht gedaald.
Tabel 2.3

Deelnemingspercentages in Amsterdam, Haan'emmermeer, Haartemmerliede
en Spaamwoude en de provincie Noord-Holland op 1 januari 1992 en 1995.

1992

1995

Amsterdam

63,3

62,6

Haarlemmermeer12

66,0

66,0

Haarlemmerliede en
Spaarn woude 23

71,7

71,7

Prov. N-Holland

63,3

63,9

De kernen uit het plan- en studiegebied die onder deze gemeente vallen zijn: Lijnden (mci. Boesingheiiede), Badhoevedorp
en Zwanenburg.
De deelnemingspercentages zijn gebaseerd op het jaargemiddelde over 1991-1993. Dit waren de meest actuele cijfers
van het CBS. Voor 1995 zijn dan ook de deelnemingspercentages van het jaargemiddelde over 1991-1 993 gebruikt.
De kernen uit het plan- en studiegebied die onder deze gemeente vallen zijn: Halfweg, Vinkebrug en Ruigoord.
Bron:

- CBS, Enquête Beroepsbevolking, 1994
- CBS, Maandstatistiek van de bevolking, 1992, 1996
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Tabel 2.4

Raming van de omvang van de beroepsbevolking in het plangebied,
studiegebied en de provincie Noord-Holland op 1 januari 1992 en 1995 en
de ontwikkeling van de beroepsbevolking tussen 1992 en 1995
1992

1995

groei abs.

groei %

Plangebied' 12131

11.200

11.200

0

0,0

Studiegebied 12

50.700

53.900

3.200

6,3

Prov. N-Holland

1.061.000

1.089.000

28.000

2,6

NB Cijfers afgerond op 100
Cijfers Halfweg inclusief Vinkebrug.
Gegevens over de leeftijdsopbouw op 1 januari 1992 en 1995 in Halfweg waren niet beschikbaar. Het aantal personen
van 15-64 jaar op 1 januari 1992 en 1995 in Halfweg is berekend aan de hand van de leeftijdsopbouw (in procenten van
het totaal) op 31 december1994 en 1995. De bewerking is gebaseerd op de aanname dat de leeftijdsopbouw in Halfweg
in de periode 1992-1994 onveranderd is gebleven. Omdat het om een verhoudings klein aantal personen gaat (2500) is
deze bewerking nauwelijks van invloed op de leeftijdsopbouw de raming van de beroepsbevolking van het plangebied.
Inclusief Boesingheliede.
Bron:

- CBS, Enquête Beroepsbevolking, 199411995
- Gemeente Haarlemmermeer, afdeling Onderzoek en Statistiek, 1992, 1995196
- Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude
- O+S, het Amsterdamse Bureau voor Onderzoek en Statistiek, 1992, 1995

2.2.4 Ontwikkeling van de woningvoorraad en de gemiddelde woningbezetting
Mutaties in de woningvoorraad hebben betrekking op vermeerdering (door nieuwbouw,
splitsing of veranderd gebruik) en vermindering (door sloop, brand, samenvoeging,
onttrekking en buitengebruikstelling). In het plan- en studiegebied ontstaan veranderingen
in de omvang van de woningvoorraad voornamelijk door woningbouw op nieuwe locaties
en verdichting op bestaande locaties. Nieuwe woninglocaties zorgen voor extra pendelen verkeersstromen.
De woningvoorraad in het studiegebied is in de periode 1992-1995 gestegen met 4.820
woningen, een toename van 8,8% (tabel 2.5). Dit is hoger dan de groei in de provincie
Noord- Holland.
De sterke toename van de woningvoorraad in het studiegebied voor de periode 1992-1995
is voornamelijk veroorzaakt door de bouw van 3.946 woningen in stadsdeel Slotervaart/
Overtoomse Veld. Hiermee komt het totaal aantal woningen in Slotervaart/Overtoomse Veld
in 1995 op 16.688 woningen. Stadsdeel Geuzenveld/Slotermeer heeft in 1995 de grootste
woningvoorraad met 16.990 woningen. De Amsterdamse stadsdelen omvatten in 1995 bijna
84% van de totale woningvoorraad in het studiegebied. De woningvoorraad in de kernen
HaIweg en Badhoevedorp is in de periode 1992-1994 toegenomen met respectievelijk 5,4%
en 3,7%. In Zwanenburg is de nieuwbouwproductie tot staan gebracht.
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Tabel 2.5

Ontwikkeling van de woningvoorraad in het plangebied, studie gebied en de
provincie Noord-Holland tussen 1 januari 1992 en 1995
1992

1995

groei abs.

groei %

PIangebied 1

10.500

10.951

475

4,5

Studiegebied

54.800

59.661

4820

8,8

1.020.750

1.055.250

34.500

3.4

Prov. N-Holland

NB Cijfers afgerond op 50
1) Cijfers voor Halfweg inclusief Vinkebrug en Ruigoord.
Bron:

- Gemeente Haartemmermeer, afdeling Onderzoek en Statistiek, 1992, 1995
- Gemeente Haarlemmerliede en Spaamwoude
- O+S, het Amsterdamse Bureau voor Onderzoek en Statistiek, 1992, 1995
- Provincie Noord-Holland, afdeling Economische Zaken

Op het niveau van het plangebied is het interessant om de buurtcombinaties Eendracht
en Lutkemeer/Ookmeer nader onder de loep te nemen. Deze twee buurtcombinaties worden
doorkruist door het tracé van de Westrandweg en liggen in de directe nabijheid van de
N200. Een uitbreiding van de woningvoorraad betekent daarmee een mogelijke extra
verkeersbelasting op de N200. De woningvoorraad in Eendracht is met 113 woningen
toegenomen tot 930, een toename ten opzichte van 1992 van 13,8%. In
Lutkemeer/Ookmeer is de woning-voorraad nog kleiner. In 1995 slechts 238 woningen, een
toename ten opzichte van 1992 van 19,6%. Ook de buurtcombinaties Spieringhorn en
bedrijventerrein Sloterdijk worden door-kruist door het tracé van de Westrandweg. Daarnaast
lopen ook de mogelijke verleggingstracés van de N200 door deze buurtcombinaties. Voor
deze twee buurtcombinaties is de woningvoorraad bijna te verwaarlozen. In totaal staan
er zowel in 1992 als in 1995 slechts enkele tientallen woningen.
De gemiddelde woningbezetting is berekend door de totale bevolking te delen door de
woningvoorraad. In de periode 1992-1995 is de gemiddelde woningbezetting in het
studiegebied vrijwel gelijk gebleven (tabel 2.6). In het plangebied en de provincie NoordHolland nam de gemiddelde woningbezetting in dezelfde periode licht af.
Een nadere analyse geeft aan dat zowel in het plan- als studiegebied de nettogroei van
de gemiddelde woningbezetting nihil is omdat een lichte toename van de gemiddelde woning
bezetting in Geuzenveld/Slotermeer met name gecompenseerd wordt door een lichte
afname van de gemiddelde woningbezetting in Zwanenburg en Badhoevedorp. De toename
van de gemiddelde woningbezetting in Geuzenveld/Slotermeer hangt samen met de
vestiging van jonge gezinnen met kinderen in de nieuwbouwwijken (relatief groot aandeel
0-19 jarigen) van de buurtcombinaties Geuzenveld en Eendracht.
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Tabel 2.6

Gemiddelde woningbezetting in het plangebied, studiegebied en de provincie
Noord-Holland per 1januari 1992 en 1995

1992

1995

Plangebied 11

2,49

2,45

Studiegebied 21

2,27

2,26

Prov. N-Holland

2,37

2,33

1) Cijfers voor Halfweg inclusief Vinkebrug en Ruigoord.
Bron:
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- Gemeente Haarlemmermeer, afdeling Onderzoek en Statistiek, 1992, 1995
- Gemeente Haarlemmerliede en Spaamwoude
- O+S, het Amsterdamse Bureau voor Onderzoek en Statistiek, 1992, 1995
- Provincie Noord-Holland, afdeling Economische Zaken
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2.3

Bedrijvigheid

2.3.1

Omvang en samenstelling van de bedrijvigheid

De omvang van de bedrijvigheid is gemeten aan de hand van het aantal bedrijfsvestigingen
en het aantal werkzame personen (tabel 2.7 en 2.8). Bij de samenstelling van de
bedrijvigheid is gekeken naar het aantal werkzame personen per bedrijfstak (tabel 2.9). In
tabel 2.9 zijn op stadsdeelniveau de gegevens voor het studiegebied opgenomen.
Omdat de gegevens voor de gemeente Haarlemmermeer en de provincie Noord-Holland
over 1995 niet verkrijgbaar zijn en de definities van de SBI codes voor de gegevens over
Amsterdam gewijzigd zijn, is er om de gegevens vergelijkbaar te houden, gebruik gemaakt
van de gegevens over 1994. Waar nodig worden deze gegevens in de tekst aangevuld met
de over de andere delen van het plan/studiegebied beschikbare gegevens over 1995.
Het aantal bedrijfsvestigingen in het studiegebied is in de periode 1992-1994 overal
toegenomen met gemiddeld 14,8% (tab 2.7). Alleen in Badhoevedorp nam het aantal
vestigingen licht af (0,6%). De grootste toename heeft plaatsgevonden in stadsdeel
SlotervaartlOvertoomse Veld (23,7%) en het Westelijk Havengebied (17,7%). Absoluut heeft
Slotervaart/Overtoomse veld het grootste aantal vestigingen (2.797), gevolgd door het
Westelijk Havengebied (1.926). Ook in 1995 vertonen beide stadsdelen groei, stadsdeel
Slotervaart/Overtoomse Veld spant de kroon met 2.986 vestigingen gevolgd door het
Westelijk Havengebied met 2.098 vestigingen. Het aantal vestigingen in het studiegebied
is in de periode 1992/1 994 sterker gegroeid dan in Amsterdam en de provincie NoordHolland.
De gemiddelde groei van het aantal werkzame personen in het studiegebied in de periode
1992-1994 is uitgekomen op 5,8%. De groei van het aantal werkzame personen in het
studiegebied is vergelijkbaar met de groei in gemeente Amsterdam (5,2 %). De provincie
Noord Holland blijft met een groei percentage van slechts 0,2% over de periode 1992-1994
duidelijk achter bij het studiegebied en de gemeente Amsterdam. Hierbij moet wel opgemerkt
worden dat de groei van de werkgelegenheid in de provincie Noord-Holland betrekking heeft
op alle banen. De cijfers voor Amsterdam hebben alleen betrekking op banen van meer
dan 15 uur per week. Dat betekent dat een volledige vergelijking tussen Amsterdam en de
provincie Noord-Holland niet mogelijk is.
De toename van de werkgelegenheid in het studiegebied in de periode 1992-1994 wordt
voornamelijk veroorzaakt door de toegenomen bedrijvigheid in stadsdeel Slotervaart/Overtoomse Veld (23,7%). In het Westelijk Havengebied is het aantal vestigingen toegenomen
met 289 en het aantal werkzame personen met 2515 ofwel 9,1%. De groei van het aantal
werkzame personen is in het Westelijk Havengebied het sterkst. Dit hangt mogelijk samen
met de uitgifte van terrein in het havengebied, de Alfa-driehoek, Sloterdijk lii en op Teleport.
In Badhoevedorp en Zwanenburg is in bovengenoemde periode het aantal werkzame
personen gedaald met respectievelijk 10,5% en 4,4%. In de gemeente Haarlemmerliede
en Spaarnwoude -waarin Halfweg ligt- is de werkgelegenheid met 13,1% gedaald.
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Tabel 2.7

Aantal vestigingen in het studie gebied, Amsterdam en de provincie Noord1-lol/and per 1 januari 1992, 1994 en 1995
1992

Studiegebied 1

Amsterdam

Prov. N-HoIIand 2

1994

1995

Groei
abs
92/94

Groei
92/94

%

7.450

8.550

.

1.100

14,8

61.850

67.850

69.250

6.000

9,7

156.400 174.500

.

18.100

11,6

NB. Cijfers afgerond op 50
De gegevens van de kernen Lijnden, Zwanenburg en Badhoevedorp hebben betrekking op mei 1992 en 1994.
Gegevens hebben betrekking op 30 september 1992 en 1994.
Van de gemeente Haarlemmermeer en de provincie Noord-Holland zijn de gegevens over 1995 (nog) niet beschikbaar

Bron:

- Gemeente Haarlemmermeer, Werkgelegenheidstelling 1992, 1994, 1995
- Kamer van koophandel Haarlem e.o.
- 0+5 het Amsterdamse Bureau voor Onderzoek en Statistiek, 1992, 1995
- Provincie Noord-Holland, afdeling Economische Zaken

Tabel 2.8

Aantal werkzame personen 1 in het studiegebied, Amsterdam en de provincie
Noord-Holland per 1 januari 1992 en 1994

Studiegebied 23'

Amsterdam
Prov. N-HoIIand 4t

'

1992

1994

groei abs.

groei %

71.200

75.300

4.100

5,8

324.700

341.600

16.900

5,2

1.100.600

1.102.400

1.800

0.2

NB Omdat de gegevens voor de provincie N-Holland afgerond zijn op 100, zijn de gegevens voor het studiegebied en Amsterdam
op dezelfde wijze afgerond.
Onder het begrip wei1zame personen wordt hier verstaan: iemand die 15 uur of meer per week economisch actief is. Deze
definitie wordt niet door de provincie Noord-Holland gehanteerd. In de werkgelegenheidscijfers van de provincie NoordHolland worden ook werknemers die minder dan 15 uur per week werken meegenomen.
De gegevens van de kernen Lijnden, Zwanenburg en Badhoevedorp hebben betrekking op mei 1992 en 1994.
Er waren geen aparte gegevens over het aantal werkzame personen voor de kern Halfweg beschikbaar. Daarom zijn in
het studiegebied het aantal werkzame personen voor de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude opgenomen.
Cijfers hebben betrekking op 30 september 1992 en 1994.

Bron:

- Gemeente Haarlemmermeer, Werkgelegenheidstelling 1992, 1994
- Kamer van Koophandel Haarlem e.o.
- Provincie Noord-Holland, Cijfernota 1994
- O+S, het Amsterdamse Bureau voor Onderzoek en Statistiek, 1992,1994
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Tabel 2.9

Aantal werkzame petsonen 1'1 naar bednjfstak (in procenten van het totaal en
totaal absoluut) in het studie gebied, Amsterdam en de provincie NoordHolland per 1 januari 1992 en 1994

SBlcodeZ

0-1

2-3

4

5

6

7

8

9

1992
1994

2,2
2,0

15,0
13,3

0,2
0,2

4,4
4,4

16,8
17,8

43,1
43,4

7,8
8,3

10,6
10,8

Hl'liede en
Spaamwoude

1992
1994

.

24,7
22,4

28,9
34,7

20,1
12,9

.
.

.

26,3
29,9

Westelijk
Havengebied

1992
1994

x
0,2

23,7
22,9

x
2,1

6,1
6,7

23,0
19,7

16,8
18,2

8,5
11,5

18,0
18,7

Geuzenveld/
Slotermeer

1992
1994

x

-

8,1
4,4

0,0
0,0

4,4
4,8

20,8
21,2

6,3
6,6

11,9
10,2

47,8
51,4

Osdorp

1992
1994

2,4
2,7

5,8
5,2

0,0
0,0

7,4
5,0

29,0
30,1

3,5
3,1

11,0
18,8

40,1
34,4

Slotervaart!
Overtoomse
Veld

1992
1994

x

-

8,5
9,1

0,0
0,0

1,3
1,0

22,0
17,9

6,2
6,1

18,1
23,1

43,6
42,1

Amsterdam

1992
1994

0,1
0,1

9,2
8,5

0,9
0,9

3,5
3,4

23,2
22,1

7,1
7,3

23,3
23,8

32,6
33,8

Provincie
N-Holland6 >

1992
1994

2,4
2,3

13,4
12,4

0,7
0,7

5,5
5,1

23,0
23,7

8,5
8,6

15,9
16,2

30,5
31,0

Studiegebied
• Haarlemmermeer

•
•
•
•
•

-= nihil
x= geheim
cijfers ontbreken
NS Cijfers afgerond op 50
Onder het begrip werkzame personen wordt hier verstaan: iemand die 15 uur of meer per week economisch actief is. Deze
definitie wordt niet door de provincie Noord-Holland gehanteerd. In de werkgelegenheidscijfers van de provincie NoordHolland worden ook werknemers die minder dan 15 uur per week werken meegenomen.
SBI-indeling (1974) naar bedrijfstalc 011 = LandbouwMsserijlDelfstoffenwinning; 2-3= Industrie; 4= Openbare nutsbedrijven;
5= Bouwnijverheid- en installatiebedrijven; 6= Handel, horeca en reparatiebedrijven; 7= Transport, opslag- en
communicatiebedrijven; 8= Bank- en verzekeringswezen, zakelijke dienstverlening; 9= Overige dienstverlening
Gegevens hebben betrekking mei1992 en 1994.
Cijfers hebben betrekking op de bedrijfstakken 0-4.
Cijfers hebben betrekking op de bedrijfstakken 7-9.
Gegevens hebben betrekking op 30september 1991 en 1993.
Bron:

1

- Gemeente Haarlemmermeer
- Kamer van koophandel Haarlem e.o.
- O+S, het Amsterdamse Bureau voor Onderzoek en Statistiek, 1992, 1994
- Provincie Noord-Holland, Cijfernota 1994
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De analyse van het aantal werkzame personen naar bedrijfstak voor het studiegebied is
op gemeentelijk niveau (Haariemmerliede/ Spaamwoude en Haarlemmermeer) en op het
niveau van de Amsterdamse stadsdelen. Het studiegebied is 'opgerekt' tot de gemeenten
Haarlemmeriiede en Spaamwoude en Haarlemmermeer en de Amsterdamse stadsdelen
uit het studiegebied. De bedrijvigheid in onder andere de gemeente Haarlemmermeer
(Zwanenburg), H'liede en Spaamwoude komen verder aan de orde in de Economische
Effecten Studie.
Het hoge aandeel van bedrijfstak 7 (transport- opslag en communicatiebedrijven) in
Haarlemmemieer komt voor rekening van de luchtvaart (Schiphol). Voor de kernen Lijnden,
Zwanenburg en Badhoevedorp zal het aandeel lager liggen omdat de bedrijventerreinen
meer een lokale functie vervullen.
Ten aanzien van de Amsterdamse stadsdelen uit het studiegebied zijn er drie ontwikkelingen
zichtbaar.
•

•

•

Het relatief hoog blijvende aandeel van bedrijfstak 2-3 (industrie) in het Westelijk
Havengebied. In 1994 bedroeg het aandeel 22,9%. In de andere stadsdelen en
kernen lag het aandeel in 1994 tussen de 4,4% en 13,3%.
Het stijgende aandeel van bedrijfstak 8 (zakelijke dienstverlening, bank- en verzekeringswezen) in de stadsdelen Osdorp en Slotervaart/Overtoomse Veld in de periode
1992-1994.
De blijvende oververtegenwoordiging van bedrijfstak 9 (Overige dienstverlening) in
de stadsdelen Geuzenveld/Slotermeer, Osdorp en Slotervaart/Overtoomse Veld. Het
aandeel ligt in 1994 op respectievelijk 51,4%, 34,4% en 42,1%.

Het aandeel van de land bouw op de totale werkgelegenheid in het plan- en studiegebied
is in de periode 1992-1994 onveranderd laag gebleven ten opzichte van de andere
bedrijfstakken. Deze ontwikkeling bevestigt het beeld van de tertiairisering van de
werkgelegenheid. Uitbreiding van de functies wonen, werken, recreatie en infrastructuur
in combinatie met een toenemende aantal onrendabele landbouw bedrijven is de afgelopen
jaren in het plan- en studiegebied ten koste gegaan van de agrarische functie. In het planen studiegebied bevinden zich de volgende landbouwgebieden:
•
•
•
•
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Akkerbouw ten zuiden van Zwanenburg en rond Lijnden in de Haarlemmermeerpolder.
Glastuinbouw in de Osdorperbovenpolder nabij Halfweg.
Akkerbouw en veeteelt in het centrale gedeelte van de Osdorperbovenpolder, de
Lutkemeerpolder en de Osdorperbinnenpolder.
Akkerbouw en veeteelt ten westen en ten noorden van deelgebied Houtrak op het
grondgebied van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude.
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2.3.2

Bedrijventerreinen

In 1995 is er in het studiegebied in totaal 32,7 ha; aan bedrijventerrein uitgegeven (tabel
2.10). Het totaal areaal uitgegeven bedrijventerrein komt daarmee op 1.116 ha. De
bestemming van de terreinen verschilt sterk. In het Westelijk Havengebied bevinden zich
veel haven- en havengerelateerde bedrijven die zich bezig houden met opslag, transport
en distributie. Voor kantoorachtige activiteiten worden vooral vestigingsmogelijkheden
geboden op de bedrijventerreinen in Teleport Sloterdijk en de Alfa-driehoek. De bedrijventerreinen in Zwanenburg, Lijnden en Badhoevedorp zijn zowel lokaal als luchthavengeoriënteerd.
Door het vollopen van de bedrijventerreinen in Amsterdam-Zuidoost is de laatste jaren het
accent komen te liggen op uitgiftemogelijkheden in Westpoort. Daarnaast wordt ondermeer
door het aanbieden van ruimte voor Schiphol georiënteerde bedrijvigheid aangestuurd op
een betere relatie met Schiphol.
Om op langere termijn in de vraag naar gedifferentieerde bedrijventerreinen en vooral
haventerreinen te blijven voorzien wordt ontwikkeling van de Afrikahaven en de Houtrakpolder noodzakelijk geacht (Open Stad, 1994) (figuur 2.1). Verbetering van de bereikbaarheid
van Westpoort door de aanleg van de Westrandweg is daarvoor van belang.
Met uitzondering van de bedrijventerreinen uit het studiegebied in de Haarlemmermeer en
Halfweg is in alle genoemde plaatsen nog een zekere restcapaciteit beschikbaar. Op 1
januari 1996 was er op de in tabel 2.10 beschreven bedrijventerreinen nog 322,5 ha
bedrijventerrein uit te geven. Door de ontwikkeling van de terreinen op het grondgebied
van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude (Afrikahaven, Amerikahaven-NW en
de Houtrakpolder) zou er nog eens 165,6 ha bij komen. In paragraaf 3.2 worden de
ontwikkelingen ten aanzien van (mogelijke) nieuwe bedrijventerreinen beschreven.
In figuur 2 1 is een aantal lokaties weergegeven, die niet staan vermeld in tabel 2.10 of 2.11.
Geuzeveld Noord en de Osdorper Binnenpolder zullen mogelijk pas in de verre toekomst
als bedrijfsterrein worden ontwikkeld. Op dit moment zijn het nog onbebouwde groenzones.
Voor beide lokaties geldt dat de ontwikkeling sterk samenhangt met de aanleg van de
Westrandweg. Voor het toekomstig bedrijvenpark Lutkemeer is op dit moment een
Stedenbouwkundig programma van eisen in voorbereiding (Bedrijfsterreinen in Amsterdam
1995).
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Figuur 2.1 De voornaamste bedrijventerreinen! kantoorlokaties in het studiegebied
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Tabel 2.10 Bruto- en netto-oppervlakte en de onM'ikkeling van de uitgave van bednjventerreinen vanaf 1995 in het studie gebied 1996, in ha.
Bedrijventerrein"

bruto

B
C
C
C
C

27,1
256,9
179,1
111,7
10,0

14,4
201,8
128,0
90,1
0,0

9,0
131,2
81,5
48,1
0,0

0,0
0,0
0,0
0,2
0,0

5,4
70,6
46,5
42,0
0,0

4
1
1
1
2

C
C
C

29,2
123,9

28,5
101,6

25,0
99,2

0,0
2.5

3,5
2,4

4
1
4

C
R
9
B
C
C
C
A
C
C
C

4,2
180,9
4,1
37,9
26,2
100,0
96,9
77,2
83,3
53,0
227,9
175,0

3,0
162,3

3,0
154,4

0,0
1,3

0,0
7,9

29,1
19,4
86,9
32,2
31,2
5,4
31,1
182,8
151,9

29,1
1,5
30,6
3,3
15,5
0,0
29,0
167,0
149,8

0,0
0,0
15,1
3,3
4,7
0,0
0,0
2,5
0,6

0,0
17,9
56,3
28,9
15,7
5,4
2,1
15,8
2,1

1
2
2
2
3
3
3
4
4
1
1

R
R

10,3
32,4

1,5
24,0

1,5
24,0

0,0
0,0

0,0
0,0

2
2

R
R

8,1
10,0

5,0
10,0

5,0
10,0

0,0
0,0

0,0
0,0

2
2

C

10,5
306,5
171,0
63,0
71,0

7,4
282,1
143,1
47,0
42,0

7,4
0,0
90,9
0,0
0,0

0,0
0,0
2,5
0,0
0,0

0,0
24.4
52,2
47,0
42,0

2
1
1
1
1

OP,

netto
opp.

tot.
uitg.

uitg.
1995

nog uit
te geven

'

'

1

Amsterdam
Alfa-driehoek
Amerikahaven-NO
Amenkahaven-ZO
Amenkahaven-ZW
De Heining
Henk Sneevlietweg
IBM/AEG (Slotervaart)
Mercuriushaven
0. Heldring/J. Veltmanstrt
Overschiestraat
Petroleumhaven
Sloten-Slimmeweg
Sloterdijk 1
Sloterdijk II
Sloterdijk 111-Noord
Sloterdijk til-Oost
Sloterdijk 111-Zuid
Teleport Sioterdijk
Vervoerscentrum
Westhaven-Oost
Westhaven-West

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Haarlemmermeer
Zwanenburg-Oost
Zwanenburg-West!
De Weeren
Antoniushoeve
Boesingheliede

•
•
•
•

terreintype4

bereikbaarheidsprofiel 2

.

.

.

.

.

.
.

.

.
.

.

.

.
.

&

Haarlemmerliede
Spaarnwoude
Halfweg Ringvaart
Afrikahaven
Amerikahaven-NW
Houtrakpolder ZO
HoutrakpolderZW

•
•
•
•
•

.
C
.
.

. Gegevens ontbreken.
Definities bereikbaarheidsprofieien volgens de Provincie Noord-Holland in haar eijfernota 1995: A-iocatie: optimaal ontsloten
met openbaar vervoer, in combinatie met een stringent parkeerbeleid. B-locatie: goed ontsloten met openbaar vervoer en
goed bereikbaar vanaf het hoofdwegennet, in combinatie met een soepel(er) parkeerbeleid. C-locatie: goed bereikbaar vanaf
het hoofdwegennet, slecht ontsloten met openbaar vervoer. R: rest-locaties, d.w.z. locaties die niet aan de voorgaande
definities voldoen. Als gevolg van uitbreiding van het openbaar vervoer- en wegennet en de groei van het aantal inwoners
en arbeidsplaatsen zullen een aantal bestaande werkgebieden van bereikbaarheidsprofiel veranderen. In de verschillende
ruimtelijke ordeningsnota's worden de huidige en gewenste bereikbaarheidsproflelen door elkaar gebruikt.
Hierdoor ontstaan verschillende interpretaties ten aanzien van de bereikbaarheidsprofielen. Teleport Sloterdijk is volgens
RWS-NH en RO-West een A-Iokatie.
De oppervlaktegegevens zijn afkomstig van de RPD-enquête.
Terreintype volgens de Provincie Noord-Holland in haar Cijfernota 1995: 1 = Haventerrein; 2= Lokaal bedrijventerrein, 3
Regionaal bedrijventerrein ; 4= Hoogwaardig bedrijventerrein.
In de RPD-enquete 1996 is geen informatie opgenomen over bedrijventerreinen in : Geuzenveld-Noord. Lutkemeer,
Confectiecentrum, Osdorper Binnenweg, Oude Haagseweg en Riekepolder. In tabel 2.11 met betrekking tot kantoren
locaties zijn enkele van deze gebieden wel opgenomen
Bron:

- Provincie Noord-Holland, cijfernota 1995
- RPD, Enquête bedrijfsterreinen/kantoorlocaties 1996
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2.3.3 Kantorenterreinen

In het studiegebied wordt de kantorenmarkt gedomineerd door Amsterdam. De Amsterdamse kantorenmarkt heeft de afgelopen 10 jaar een krachtige ontwikkeling doorgemaakt. De
totale voorraad kantoorruimte is met een derde toegenomen tot ongeveer 4,6 miljoen m 2
bvo op 1 januari 1994 (Jones Lang Wootton, 1994). Vanaf 1990 is de voorraad echter
sneller gegroeid dan het kantoorgebruik. De leegstand is daarom begin 1994 toegenomen
tot bijna 12% van de voorraad in 1994 (Programma voor de Ruimtelijke Vernieuwing 1994,
1994). Afgelopen jaar (1996) heeft de Amsterdamse kantorenmarkt een krachtig herstel
doorgemaakt. In de agglomeratie Amsterdam is de leegstand teruggebracht van 11 % naar
7,5%; in Amsterdam van 9,5% naar 6,5% van de voorraad (Dienst Ruimtelijke Ordening
Amsterdam, 1996). In enkele gebieden is er zelfs een tekort ontstaan. Dit gaat gepaard met
een stijging van het huurprijsniveau van het kantooraanbod. In de werkgebieden Sloterdijk,
Alfa-driehoek, Zuidas, Amstel III en Hoofdcentrum Zuidoost is maar weinig leegstaande
kantoorruimte te huur.
De nieuwbouw concentreerde zich eind jaren tachtig in de locatie Zuidoost. Na die tijd was
er sprake van een meer gespreide ontwikkeling. Behalve in Zuidoost werd met name in
SloterdijklTeleport en Zuid veel nieuwbouw gepleegd. Het beleid van de gemeente
Amsterdam is er al jaren op gericht om de ontwikkeling van kantorenlocaties te laten
plaatsvinden rondom knooppunten van openbaar vervoer en belangrijke uitvalswegen.
De gegevens in tabel 2.11 zijn afkomstig uit de RPD enquête 1996. Helaas zijn niet voor
alle terreinen gegevens opgenomen in de enquête. De publicatie Bedrijfsterreinen in
Amsterdam 1995; Een overzicht van de voorraad uitgeefbare bedrijfsterreinen (1995) vormt
eventueel een goede aanvulling op de hier gepubliceerde resultaten van de RPD enquête.
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Tabel 2.11

Bruto-oppervlakte en de ontwikkeling van de uitgave van kantorenterreinen
vanaf 1995 in het studiegebied per 1 januari 1996, in m 2

Kantorenterreinen 1

Aanwezig
Opp. 2

Gerealiseerd
1995

Realisatie
voor 2000

Realisatie
na 2000

40.700
41.000

0,0

0,0

33.000

124.100
41.700

0,0
0,0

166.100
0,0

335.900
15.000

0,0

0,0
30.000

40.000
45.500

Sloterdijk/Teleport
en omgeving

• Alfa-driehoek

• Kabelweg/Donauweg
Teleport Sloterdijk
overig Teleport
Sloterdijk

•
•

3

Zuid-West en omgeving

.

• Henk Sneevlietweg
• Nieuw Sloten/Geerban 3
• Oude Haagseweg
• Riekerpolder
• World Fashion Center3

3.000
0,0
129.900
28.400

0,0

Gegevens ontbreken
De voorraad bestaat uit de reeds uitgegeven en nog uit te geven m 2 kantooroppervlak.
Deze gegevens zijn afkomstig uit de enquete van 1994
Bron:

- Jones Lang Wootton, 1994
- RPD, Enquête bedrijfsterreinen/kantoorlocaties 1994196

Op dit moment vormen Sloterdijk/Teleport en Zuid-West de grote en belangrijke kantorenlocaties in het studiegebied. Uit tabel 2.11 blijkt dat de groei van de kantorenterreinen op
Telepoort Sloterdijk zich voortzet tot na het jaar 2000. De kantorenlocatie SloterdijkiTeleport
wordt globaal begrensd door de Haarlemmerweg, de Basisweg en de spoorlijn. Kenmerkend
zijn de grote kantoorpanden van met name grote organisaties. Zuid-West is een kantorenlocatie die globaal begrensd wordt door de A4, AlO en de Plesmanlaan. De Riekerpolder
maakt in feite ook deel uit van het gebied. Zuid-West is een vrij nieuwe kantorenlocatie,
ontwikkeld als alternatief voor de dure toplocatie Zuid. Verreweg de meeste ontwikkelingen
hebben plaatsgevonden in de tweede helft van de jaren tachtig. Bekende huurders zijn IBM,
KPN, British Telecom en Nissan.
De huidige ontwikkeling van het kantoorgebruik is wordt mede veroorzaakt door de dynamiek
op de Amsterdamse Kantorenmarkt. Er blijft sprake van een grote belangstelling voor (her)
vestiging binnen de agglomeratie. Vorig jaar is in de agglomeratie Amsterdam door
kantoorgebruikers 479.000m 2 kantoorruimte betrokken. Daarmee heeft 8 procent van de
voorraad in een jaar tijd een nieuwe gebruiker gekregen. De ingebruikname lag daarmee
fors boven het niveau van 1995 toen 349.000m 2 (6 procent van de voorraad) werk betrokken
en benadert de zeer omvangrijke ingebruikname die zich in 1994 heeft voorgedaan toen
500.000m 2 (9 procent van de voorraad) werd betrokken)(Dienst Ruimtelijke Ordening
Amsterdam 1996).
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2.4 Pendeistromen en infrastructuur

Het studiegebied wordt min of meer begrensd door de A9 (Velsen, Rottepolderplein,
Badhoevedorp) en de Westelijke Ringweg van Amsterdam. De N200 is de meest
rechtstreekse route tussen Amsterdam, Halfweg, Rottepolderplein en Haarlem. Vanuit het
Westelijk havengebied kan het verkeer richting de A9 bij Velsen ook gebruik maken van
de Noordzeeweg/ Ruigoordweg via de Houtrakpolder.
Dagelijks rijden 28.000 motorvoertuigen over de N200. Daarvan is ongeveer 70% doorgaand
ten opzichte van Haifweg/Zwanenburg (startnotitie Rijkswaterstaat Noord-Holland (gegevens
over 1992), 1993, verkeerstellingen woon-werkverkeer 1996). Hieruit blijkt de duidelijke
verbindingsfunctie van de N200 tussen Haarlem en Amsterdam (-West). De N200 fungeert
als verbinding voor het woon-werkverkeer, het goederenverkeer en het recreatieverkeer.
Dagelijks maken vele pendelaars gebruik van de N200 om vanuit Haarlem naar Amsterdam
te rijden. Tegelijkertijd vindt een iets kleinere pendelstroom in omgekeerde richting plaats
(TNO-INRO, 1988). Een derde belangrijke pendelstroom op de N200 is afkomstig van
Halfweg/Zwanenburg en verplaatst zich van en naar Amsterdam (met name West en
lJpolders) en in mindere mate richting Haarlem.
Het goederenverkeer is afkomstig uit de Amsterdamse Haven en verplaatst zich richting
Haarlem. Het recreatieverkeer heeft in hoofdzaak recreatie- en natuurgebied Spaamwoude
en het Zandvoortse strand als bestemming.
Hoewel het plan- en studiegebied worden ontsloten door een fijnmazig netwerk van wegen,
water en rails, blijft de vervoersbehoefte in het plan- en studiegebied groter dan de capaciteit
van de aanwezige infrastructuur en vormt een bedreiging voor de economische ontwikkeling
van de regio. Om een indruk te krijgen van de aanwezige infrastructuur worden de in het
plan- en studiegebied aanwezige weginfrastructuur, spoorlijnen en vaarwegen geïnventariseerd. Daarbij wordt globaal aangegeven welke gedeelten door het studiegebied lopen.
Wegennet;

• Rijksweg A9
Studiegebied: knooppunt Badhoevedorp-knooppunt Rottepolderplein-kruising van de
A9 met het viaduct over zijkanaal 0
• Rijksweg A4
Studiegebied: knooppunt Nieuwemeer-knooppunt Badhoevedorp
• Rijksweg AlO-West
Studiegebied: knooppunt Nieuwe meer-Coentunnel
• De N2001N5
Studiegebied: Amsterdam-Haarlem/Haarlemmerweg tussen Sloterdijk en het Rottepolder
plein
• N202
Studiegebied: Interlokale verbindingsweg tussen Abraham Kuyperlaan-Australië
Havenweg-Noordzeeweg-Ruigoordweg-Velserweg tot en met zijkanaal 0
• Slol
Studiegebied: Nieuwe Hemweg: lokale verbindingsweg tussen de Hempont en de kruising
met de AlO
• S102
Studiegebied: Sloterdijk-Basisweg-Noordzeeweg tot aan de aansluiting met de N202
24
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• S104
Studiegebied: Burgemeester de Vlugtlaan: lokale verbindingsweg door buurtcombinatie
Slotemeer-noordoost
• S105
Studiegebied: Burgemeester Roeil Straat: lokale verbindingsweg door buurtcombinatie
Spieringhom, Geuzenveld en Slotermeer-zuidwest tot aan de kruising met de AlO
• S106
Studiegebied: Ookmeerweg-Meer en Vaart-Comelis Lelylaan tot en met afrit Osdorp
(A1O):lokale verbindingsweg door stadsdeel Osdorp en Slotervaart/Overt000mse Veld
• S107
Studiegebied: Langsomlaan-Plesmanlaan-Huizingalaan-Henk Sneevlietweg tot aan afrit
Sloten (AlO): lokale verbindingsweg door stadsdeel Slotervaart/Overtoomse Veld
• S207
Studiegebied: President Allendelaan-Slotermeerlaan: lokale verbindingsweg tussen
stadsdeel Osdorp en Geuzenveld/Slotermeer
Als gevolg van de toenemende automobiliteit is het wegennet in het studiegebied
dichtgesUbd. Met name op het hoofdwegennet rondom Schiphol en de Noordzeekanaalpassage is er sprake van emstige congestie. De grootste knelpunten worden gevormd door
de Coentunnel en de A9 tussen knooppunt Badhoevedorp en het Rottepolderplein.
Spoorwegen:
• Spoorlijn Amsterdam-Haarlem
Studiegebied: Station Sbterdijk-richting station Haarlem
• Spoorlijn Amsterdam-Leiden-Den Haag (Schiphollijn)
Studiegebied: Station Sloterdijk-station de Vlugtlaan-station Lelylaan-richting station Schiphol
• Spoorlijn Amsterdam-Zaanstad (Hemspoorlijn)
Studiegebied: Station Sloterdijk-tot en met de Hemspoortunnel
• Verschillende goederenspoorlijnen in het Westelijk Havengebied

De kwaliteit van het openbaar vervoer is op de meeste radiale relaties hoog te noemen.
Het aandeel van het openbaar vervoer op deze relaties is fors. Op dit moment komt de
afwikkeling van het openbaar vervoer in gevaar wegens capaciteitsgebrek (INVERNO,
1993). In het INVERNO worden de in het studiegebied aanwezige spoorlijnen aangeduid
als lijnen met een verborgen congestie. Inmiddels zijn op alle radialen ontwikkelingen
gaande om tot verbetering te komen.
Hoofdvaatwegen:
• Het Noordzeekanaal voor de verbinding over water met de Noordzee en het IJsselmeer met daarin gelegen het
Westelijk Havengebied
• Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder

In verband met de schaalvergroting en de passeertijd is de capaciteit en de betrouwbaarheid
van de sluizen in het Noordzeekanaal bij Ijmuiden van groot belang voor de scheepvaart
naar Amsterdam.
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2.5

Voorzieningen

Het spreidingspatroon van voorzieningen staat in nauwe relatie tot de bevolkingsontwikkeling, -samenstelling en -spreiding. De voorzieningen in het studiegebied worden door middel
van een duidelijke verzorgingsstructuur aangeboden. Cultuur, gezondheidszorg, maatschappelijke dienstverlening, onderwijs, winkelvoorzieningen en recreatie bieden in het
studiegebied een grote verscheidenheid naar aard en omvang. Amsterdam neemt hierbij
een belangrijke positie in. Omdat meer dan de helft van de verreden autokilometers sociaalrecreatief verkeer betreft (INVERNO, 1993) is een goede afstemming tussen de ruimtelijke
inpassing van voorzieningen en infrastructuur noodzakelijk.
Tot het sociaal-recreatief verkeer behoren onder andere het winkelverkeer en vnjetijdsverkeer. Deze inpassing wordt beperkt doordat het moeilijk is om de mobiliteit die ontstaat
als gevolg van de aanwezigheid van voorzieningen duidelijk in kaart te brengen. Voorzieningen verschillen van elkaar in bezoekersintensiteiten, in tijdsduur en frequentie. Daarnaast
verandert de aandacht voor bepaalde voorzieningen onder invloed van maatschappelijke
en economische ontwikkelingen. Een eenvoudig voorbeeld is de opkomst van de
videorecorder, waardoor het theater- en bioscoopbezoek vanaf de jaren tachtig sterk is
afgenomen.
Cultuur
Cultuur in Amsterdam neemt in de belangstelling en de besteding van vrije tijd een steeds
prominentere plaats in. Amsterdam is verreweg het belangrijkste centrum van cultuur in
Nederland (Open stad, 1994). Door haar grote draagvlak (centrale ligging en veel inwoners)
liggen de meeste musea, theaters, bioscopen in en vlak rondom het centrum van de stad.
In het studiegebied zelf ligt een aantal kleinere cultuurvoorzieningen. Het museumbezoek
en het aantal voorstellingen van de podiumkunsten is de laatste jaren in Amsterdam
belangrijk toegenomen. Het aantal bioscoopbezoekers vertoont nog steeds een dalende
lijn. In de niet-Amsterdamse kernen uit het studiegebied (Zwanenburg, Lijnden, Badhoevedorp en Halfweg) zijn de cultuurvoorzieningen beperkter. Er zijn o.a. bibliotheken, een enkele
galerie en een aantal hobbyverenigingen.
De afstandsgevoeligheid van cultuurvoorzieningen in het algemeen is aanzienlijk. Bij een
bevolking van gelijke leeftijd, met een gelijk inkomen en gelijk opleidingsniveau en een
gelijke culturele status bezoekt de bevolking van grote steden vaker en vooral meer
voorstellingen in reguliere zalen. De bevolking van kleine steden compenseert dit enigszins
door veel voorstellingen in de incidentele of lokale accommodaties te bezoeken. Tweederde
van het publiek is woont binnen een straal van 10 kilometer rond de locatie. Openbaar
vervoer vervult op de lange afstand nauwelijks een rol vanwege de langere en kntieke reistijd
(ROA, 1995).
Gezondheidszorg, maatschappelijke dienstverlening en onderwijs
De gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening staan onder druk door een
toenemende decentralisatie van de overheid. Schaalvergroting en efficiency spelen een
belangrijke rol. Daarbij neemt als gevolg van de schaalvergroting de afstand tot een
voorziening toe en neemt tegelijkertijd de bereikbaarheid van een dergelijke voorziening
af (ROA, 1995). De uitvoering van de maatschappelijke zorg en gezondheidszorg is in
Amsterdam in handen van een zestal zogenaamde 'zorgregios. Een zorgregio bestaat uit
een aantal stadsdelen.
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In het Amsterdamse deel van het studiegebied ligt een aantal ziekenhuizen waaronder het
Anthoni van Leeuwenhoekziekenhuis (SlotervaartlOvertoomse Veld). Dit nationaal bekende
ziekenhuis op het gebied van kankerbestrijding trekt vele patiënten en bijbehorende
bezoekers. Verder bevinden zich in het studiegebied een aantal regionale ziekenhuizen
zoals het Slotervaariekenhuis. De inwoners van Lijnden, Zwanenburg, Badhoevedorp en
Zwanenburg zijn voor belangrijke medische zorg (huisarts- en tandartsoverschrijdend)
aangewezen op de ziekenhuizen in Amsterdam, Haarlem, Leiden en Amstelveen.
Het onderwijsbeleid is de laatste jaren gericht op schaalvergroting en bezuinigingen.
Kleinere scholen zijn met elkaar gefuseerd of opgeheven. Daarnaast krijgen onderwijsinstellingen steeds meer beslissingsvrijheid en bevoegdheden. Het rijk heeft in haar locatiebeleid
voor bedrijven en voorzieningen aangegeven (bijlage XII) dat zij voorkeur en voorrang
verleent aan nieuwbouwplannen van onderwijsinstellingen op A- en B-locaties. Met name
het hoger onderwijs (HBO & WO) trekt duizenden studenten die veelal gebruik maken van
het openbaar vervoer. In het studiegebied liggen een aantal instellingen voor het primair
en voortgezet onderwijs. Lijnden, Badhoevedorp en Halfweg hebben alleen maar
basisscholen. Instellingen voor het hoger onderwijs zijn voornamelijk gevestigd in het
centrum en het zuidelijke deel van Amsterdam.

Winkelvoorzienin gen/detailhandel
De winkels in Nederland en in het studiegebied hebben zich de afgelopen decennia
ontwikkeld via een zogenaamde functionele winkelhiërarchie. Deze hiërarchie begint op
het laagste niveau met buurtwinkels. Daarnaast zijn er een trede hoger wijkwinkels, gevolgd
door stadsdeelwinkelcentra. Op het hoogste niveau staat het kernwinkelapparaat van de
binnenstad. Een centrum dat hoger in de hiërarchie staat is groter, meer gespecialiseerd
en bevat een groter assortiment.
Het laagste niveau is voor de dagelijkse behoefte. Door middel van deze hiërarchie zijn de
winkelvoorzieningen in hoge mate een rechtstreekse afleiding van de omvang en spreiding
van de bevolking (ROA, 1995). Een fijnmazige hiërarchie van winkelvoorzieningen maakt
het daarnaast mogelijk om de mobiliteit zoveel mogelijk te beperken en te sturen.
Belangrijke winkelgebieden in het Amsterdamse gedeelte van het studiegebied zijn:
stadsdeelwinkelcentrum Osdorpplein, wijkwinkelcentrum Plein '40-45, de winkelconcentraties langs de Burgemeester de Vlugtiaan en de Slotermeerlaan. In Lijnden, Badhoevedorp,
Zwanenburg en Halfweg bestaan de winkelvoorzieningen uit winkelconcentraties op wijk
en buurtniveau. Winkelvoorzieningen die hoger in de hiërarchie staan ontbreken doordat
het draagvlak (het benodigde aantal consumenten) te klein is.

Recreatievoorzieningen
In ruimtelijke zin kunnen er drie vormen van recreatie worden onderscheiden (Open Stad,
1994):
• de recreatie binnen de stedelijke omgeving (o.a. theater, discotheek, museum, parkbezoek
en winkelen).
• de recreatie rondom de stad (fietsen en wandelen in natuurgebieden).
• recreatief gebruik van voorzieningen (sportvelden en volkstuinen).
In het studiegebied zijn er in en rondom de stad een aantal mogelijkheden om te recreëren.
Recreatieve gebieden met een hoge natuurwaarde zijn de Brettenzone en Spaarnwoude.
De Brettenzone ligt aan de noordzijde van de Haarlemmervaart. Het is een ruig riet- en
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moeraslandschap met daarnaast een aantal recreatieve voorzieningen (sportparken en
volkstuinen. De Brettenzone fungeert als ecologische verbindingszone tussen Spaamwoude
en Amstelland (Amsterdam-zuid). Recreatie- en natuurgebied Spaamwoude heeft de status
van ecologisch kemgebied van de regio. Het gebied is uniek en heeft een symboolfunctie
voor de regio door als buffer tegen verdere verstedelijking te fungeren. De droogmakerijen
zijn ontwikkeld als recreatiegebieden voor intensief gebruik. In de veenpolders wordt het
agrarisch gebruik aangepast aan mogelijkheden voor extensieve recreatie en natuurontwikkeling (Open Stad, 1994).
De Westrandzone wordt globaal gevormd door stadsdeel Osdorp en het westen van
stadsdeel Geuzenveld/Sloterrneer. Deze zone heeft een lagere natuurwaarde dan de
Brettenzone en Spaamwoude. Desondanks vindt ook in deze zone recreatie plaats.
Kenmerkende locaties zijn: de Sloterplas, de Osdorper Bovenpolder en de begraafplaats
Westgaarde. In het hele studiegebied bieden oude poldergemalen en monumenten een
karakteristiek beeld van het landschap tussen Haarlem en Amsterdam.
De zone rondom de kernen Badhoevedorp, Zwanenburg en Lijnden kan beschreven worden
als een economisch landschap waarin landelijke (landbouw) en intensief stedelijke functies
(woningbouw) in toenemende mate samengaan. Recreatie in de vorm van fietstochten is
hier het meest voorkomend.

Nutsvoorzieningen en waterbeheer
De nutsvoorzieningen in het studiegebied worden gevormd door kabels en leidingen zowel
onder als boven de grond (electriciteit, telefoon, gas, water, brandstoffen). Een aantal
hiervan worden via speciale routes geleid (leidingstroken). Over het algemeen treden
nutsvoorzieningen op als beperkende factor in de tracékeuze. Nutsvoorzieningen hebben
een milieubelasting en ruimtebelasting die vaak moeilijk verenig baar is met infrastructuur.
In het huidige beleid wordt de kabel- en leidingproblematiek als integrerend onderdeel
betrokken bij de stedebouwkundige planvorming.
In het studiegebied ligt een aantal nationale en regionale leidingstroken (figuur 2.2):
Deze strook loopt globaal langs de Groene weg ten oosten van de A9, steekt de N200
over iets ten oosten van het Rottepolderplein. Vervolgens loopt de strook ten zuiden
van Zwanenburg tot aan de aansluiting van de Raasdorperweg met de Lijnderdijk.
.2 Vanuit het centrum van de Haarlemmermeer loopt een leidingstrook langs de
Nieuwerkerkertocht via het geplande knooppunt Lijndenhoek naar een aansluiting
met de bovengenoemde leidingstrook.
03
De derde leidingstrook mag eigenlijk opgevat worden als een verlenging van de twee
bovengenoemde leidingstroken. Deze loopt midden door de Osdorperbovenpolder
richting het Westelijk Havengebied.
•4
Ten noorden van recreatiegebied Houtrak loopt een leidingstrook richting het
Westelijk Havengebied.
01

De aanleg of uitbreiding van infrastructuur gaat vaak gepaard met problemen ten aanzien
van het waterbeheer. De barrièrewerking van waterlopen en waterkeringen is vaak
aanzienlijk, doordat de doorsnijding van waterlopen of waterkeringen door infrastructurele
projecten het noodzakelijk maakt om speciale voorzieningen te treffen. In het studiegebied
liggen een groot aantal waterlopen en waterkeringen die de ontwatering, afwatering,
waterinlaat en waterberging regelen.
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Figuur 2.2

Nationale en regionale Ieidingstmken in het plan- en studiegebied

JL

>

N

ir

mterdom

-

— r
o

hodhovdorp

Iid,atrû

- STOGO onderzoek & advies 1997

-

29

2.6

Slotbeschouwing

De snelle groei van de bevolking in studiegebied is de laatste jaren voor een groot deel
bepaald door migratie als gevolg van woningbouw. De bevolkingsgroei in het plangebied
lag lager en kwam daarmee overeen met de bevolkingsgroei van Amsterdam en de provincie
Noord-Holland. Ten aanzien van de leeftijdsopbouw in het plan- en studiegebied valt het
lage aandeel 20-64 jarigen en het grote aandeel 65-plussers ten opzichte van Noord-Holland
op.
De beroepsbevolking in het plangebied is licht afgenomen, terwijl het studiegebied onder
invloed van de woningbouw een toename van de beroepsbevolking heeft doorgemaakt.
De bedrijvigheid en werkgelegenheid is de laatste jaren gestagneerd. De uitgifte van
bedrijven- en kantorenterreinen is de laatste jaren achtergebleven op de uitgifte in de
periode voor 1992. Een aantal belangrijke bedrijfstakken heeft hun positie verstevigd. De
zakelijke en financiële dienstverlening is met name in Osdorp en SlotervaartlOvertoomse
Veld toegenomen. In de Haarlemmermeer is het hoge aandeel van de bedrijfstak transport-,
opslag- en communicatiebedrijven op het totaal aantal werkzame personen gestabiliseerd.
Ondanks de stagnatie van de bedrijvigheid en werkgelegenheid is het aantal verplaatsingen
in het plan- en studiegebied de afgelopen jaren toegenomen. Het fijnmazige verkeersnet
in het plan- en studiegebied kan de vervoersbehoefte niet verwerken. Congestie en volle
treinen zijn hierdoor het gevolg. Een aantal factoren op het gebied van de ruimtelijke
ordening is verantwoordelijk voor de toegenomen mobiliteit van de afgelopen jaren in het
plan- en studiegebied:
• De toename van het aantal inwoners als gevolg van woningbouw in het plan- en studiegebied heeft meer verplaatsingen gegenereerd. Deze vervoersstroom is verstevigd
doordat in het studiegebied de beroepsbevolking significant is toegenomen. De beroepsbevolking is immers verantwoordelijk voor het grootste gedeelte van het woon-werkverkeer.
• Het sociaal-recreatief verkeer is verantwoordelijk voor meer dan de helft van het verreden
aantal autokilometers (INVERNO, 1993). De openbaar vervoerontsluiting van recreatieen natuurgebied Spaarnwoude is de laatste jaren niet verbeterd. Met 1-1,5 miljoen
bezoekers per jaar (Structuurvisie Noord-Holland 2015, 1990) creëert het sociaalrecreatief verkeer richting Spaarnwoude grote verkeersstromen per auto. Daarnaast
wordt voor een belangrijk deel van het sociaal-recreatief verkeer ook de fiets gebruikt.
• De concrete maatregelen ter beperking en geleiding van de mobiliteit zijn nog te kort
van kracht om de afgelopen jaren de mobiliteitsgroei in het plan- en studiegebied af te
remmen. Zo zijn de gerealiseerde nieuwbouwlocaties in het plan- en studiegebied nog
niet optimaal door openbaar vervoer ontsloten. Daarnaast zijn, conform het locatiebeleid,
de juiste bedrijven nog niet op de juiste plaats terecht gekomen. Hierbij speelt mee dat
pas in alle bestemmingsplannen die vanaf 1992 zijn vastgesteld bedrijven uit verkeersen vervoersoogpunt op de juiste locatie worden gesitueerd.
• De ontsluiting van het plan- en studiegebied per spoor is nog niet optimaal, doordat de
uitvoering van het NS-project 'Rail 21' nog in volle gang is. Een aantal 'Rail 21 projecten'
in het plan- en studiegebied zijn weliswaar afgerond, maar de meeste projecten moeten
nog in uitvoering worden genomen. Deze situatie geldt ook voor de uitbreiding van de
wegeninfrastructuur in het plan- en studiegebied.
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3

TOEKOMSTIGE RUIMTELIJKE ONTWIKKELINGEN (1992-2010)

3.1

Ruimtelijke plannen voor het plan/studiegebied

Bij de beschrijving van de planvorming in het plan- en studiegebied wordt met name
ingegaan op het voorgenomen beleid en daarmee samenhangende maatregelen in de
periode 1992-2010ten aanzien van bevolking, wonen, werken, infrastructuur en voorzieningen.

3.1.1

Plannen op Rijksniveau

In de Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening Extra (VINEX) worden voor het Amster damse stadsgewest een aantal ontwikkelingsrichtingen voor wonen, werken en openbaar
vervoer gegeven. De kern van dit beleid is:
• Het versterken van de internationale economische positie van de regio Amsterdam, met
bijzondere aandacht voor de mainport Schiphol.
• Het versterken van het verband binnen de regio via regionale verbindingen, met name
voor openbaar vervoer.
• Het zodanig lokaliseren van woon- en werkgebieden rond dit uitgebreide netwerk van
vervoersverbindingen dat de geraamde behoefte aan woningen en bedrijfsoppervlakte
wordt gedekt, de groei van de automobiliteit effectief wordt afgeremd en een actief, op
ontwikkeling van landschappelijke recreatieve en natuurwaarden binnen de Randstad
Groenstructuur gericht beleid mogelijk wordt (VI N EX-onderhandelingsakkoord op hoofdlijnen stadsgewest Amsterdam, 1994).
In totaal wordt in de VINEX voor het stadsgewest Amsterdam in de periode 1995-2005 de
bouw van 85.000 woningen voorzien. Deze taakstelling is inmiddels verhoogd tot bijna
100.000 woningen voor dezelfde periode (inclusief Almere). Dit behelst de bouw van ruim
27.000 woningen (was 20.000-25.000 woningen) in en aan het bestaande stedelijk gebied
door middel van herstructurering en stedelijke verdichting. De overige woningen worden
gebouwd op nieuwe woningbouwlocaties (uitleggebieden). In het studiegebied vormt
Amsterdam-West het enige uitleggebied. In de periode 1995-2005 moeten in dit gebied,
volgens het VINEX-ondertiandelingsakkoord, 3.200 tot 4.000 woningen gebouwd worden.
Voor de periode na 2005 bestaan nog geen concrete plannen. Wel blijven verdere herstructurering en verdichting noodzakelijk. Daarnaast worden in de regio Amsterdam een
aantal ontwikkelingsrichtingen voor Almere, Nieuw-Oost II en de Bovenkerkerpofder
aangegeven. In de Haarlemmermeer wordt buiten het studiegebied (in Hoofddorp-West
en Nieuw-Vennep) nieuwbouw aangegeven.
In de VINEX wordt de ontwikkeling van de bedrijvigheid in ruimtelijk opzicht gekoppeld aan
het lokatiebeleid voor bedrijven en voorzieningen. Dit betekent dat arbeids- en bezoekersintensieve bedrijvigheid goed ontsloten moeten zijn door het openbaar vervoer. Voor het
Amsterdamse stadsgewest zijn de belangrijkste gewenste ontwikkelingsrichtingen voor de
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1
werkgelegenheid: maximale benutting van A-en B-locaties aan de ring van Amsterdam, met
name in de lJ-as en verdere werkgelegenheidsontwikkeling rondom Schiphol.
Ten aanzien van het openbaar vervoer wordt in de VINEX conform het Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer (SVV-ll) gestreefd naar een lange terrnijnbeeld voor het
stadsgewestelijk openbaar vervoer dat is opgebouwd uit hoogwaardige verbindingen van
het stads- en streekvervoer en NS-verbindingen. Daarbij wordt prioriteit gegeven aan tijdige
en hoogwaardige ontsluiting van nieuwe won ingbouwlocaties en van A- en B-locaties.
Aansluitend bij de VINEX-uitgangspunten en enigszins relevant voor de ruimtelijke
ontwikkelingen in het gebied is de Planologische Kembeslissing Schiphol en Omgeving
(1995). Uitgangspunt is dat bij de ontwikkeling van Schiphol tot mainport de bestaande
ruimtelijke kwaliteit wordt behouden en zo mogelijk wordt verbeterd. Hierbij wordt het
instrument 'vrijwanngszone' geïntroduceerd om de kwaliteit van het woon- en leefmilieu te
garanderen. Binnen deze zone mogen in beginsel en voor zover niet reeds vastgelegd in
vigerende bestemmingsplannen, geen nieuwe woningen of andere milieugevoelige bestemmingen worden gerealiseerd. De rijksbufferzone Spaarnwoude is in zuidelijke richting
uitgebreid en gewijzigd in de 'rijksbufferzone Amsterdam-Haarlem. In overleg met de
provincie Noord-Holland is ook de Schipholzone (de directe omgeving van de luchthaven)
uitgebreid.
In de Actualisenng van de VINEX (Deel 1. Partiële Herziening, Pkb) wordt het in de VINEX
aangegeven beleid verder uitgewerkt. De hoofdlijnen van het VINEX beleid blijven
gehandhaafd. In de Actualisering worden de hoofdlijnen van het beleid verder uitgewerkt
voor het onderdeel verstedelijking. De nadruk ligt op concentratie van de verstedelijking,
aangeduid met de term bundeling, enerzijds en het handhaven van open ruimten door
middel van bufferzones anderzijds. Voor de aangewezen open ruimten geldt een restrictief
beleid.
Door middel van bundeling wordt beoogd:
• het stedelijk draagvlak te ondersteunen;
• de groei van de mobiliteit te beperken;
• woningen, werkgelegenheid en voorzieningen op zodanige afstand van elkaar te situeren
en met een zodanige inrichting van locaties dat de bereikbaarheid met fiets en openbaar
vervoer optimaal is;
• verdere verstedelijking van het landelijk gebied te beperken.
Wat betreft de bouwopgave verlopen de zaken tot het jaar 2005 conform het VINEX beleid.
Voor de fase 2005-2010 zijn 23.000 woningen extra gepland.
Om te voorkomen dat stadsgewesten aaneengroeien en om open ruimten tussen
stadsgewesten te handhaven c.q. te ontwikkelen zijn er bufferzones aangewezen. De zone
tussen Amsterdam en Haarlem is zon bufferzone. In de bufferzone's ligt de nadruk op het
behoud van de open ruimten en het behoud, c.q ontwikkelen van zones met een landbouw-,
natuur- en of recreatieve functie. In de PKB aangegeven bufferzone omsluit de kernen
Halfweg en Zwanenburg aan de Noord-, West en Zuidzijde.
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3.1.2

Plannen op provinciaal niveau

De 'Structuurvisie Noord-Holland 2015' (1990) geeft voor het plan- en studiegebied een
ruimtelijke visie voor de lange termijn. De structuurvisie haakt in op het beleid in de Vierde
Nota over de Ruimtelijke Ordening en het vigerende 'Streekplan AmsterdamNoordzeekanaalgebied' (1987). De structuurvisie is opgebouwd rondom twee centrale
beleidskeuzes: handhaving en verbetering van het leefklimaat en verkleining van achterstanden.
In 14 beleidslijnen wordt de ruimtelijke strategie voor het lange-termijnbeleid uitgewerkt.
Volgens de Structuurvisie blijft de woningbehoefte in alle ramingen ook in de periode 20002015 groeien. De belangrijkste factoren daarbij zijn de bevolkingstoename die met name
bij een blijvend vestigingsoverschot uit het buitenland te verwachten valt en de dalende
woningbezetting. Daarom zal de woningvoorraad in de provincie Noord-Holland tot 2015
met 270.000 woningen moeten worden uitgebreid. Voor 90.000 woningen zijn nieuwe
locaties nodig. De provincie zoekt vooral ruimte in de oosiflank. Ten aanzien van het planen studiegebied wordt er voor Amsterdam in de periode 1990-2000 uitgegaan van een
woningnieuwbouwbehoefte van 13.200 woningen. Voor de kleinere steden en dorpen in
Noord-Holland (waaronder de kleine kernen uit het plan- en studiegebied) wordt verwacht
enige ruimte te kunnen vinden voor verdichting en kleine uitbreidingen.
Om een hoogwaardig internationaal vestigingsklimaat voor bedrijvigheid te creëren wordt
ontwikkeling van de IJ-as noodzakelijk geacht. Ontwikkeling van de IJ-as moet volgens de
structuurvisie gericht zijn op handhaving en versterking van de economische ontwikkeling
van het Amsterdamse centrum en de mogelijke uitstraling naar het gebied ten noorden van
het Noordzeekanaal. De westelijke zone (Westelijk Havengebied-Schiphol) en de zuidelijke
zone (Amsterdam-Zuid) worden aangegeven als gebieden die de economische
groeimogelijkheden aan de binnenfiank van de Randstad kunnen bevorderen. In het in 1996
uitgebrachte ontwerp Masterplan Zuid-as geeft de gemeente Amsterdam aan, prioriteit te
geven aan de ontwikkeling van de Zuid-as als hoogwaardig (inter) nationale toplokatie voor
kantoren. Tevens wordt in dit plan aangegeven dat de oude visie op de Y-oever ontwikkeling wordt verlaten. Een gemêleerde menging van vele functies van wisselende kwaliteit
sluit beter aan op het bestaande binnenstads-milieu dan hoogwaardige kantoorlokaties.
huidige beleid wordt aan de ontwikkeling van de zuid-as prioriteit gegeven.
Hierbij moet worden opgemerkt dat het Masterplan Zuid-as formeel beschouwd geen
wettelijke status en juridisch bindende werking heeft. Voor bovengenoemde zones bestaan
in de 'structuurvisie 2015' ten aanzien van het plan- en studiegebied de volgende plannen:
• IJ-zone: verdere ontwikkeling Sloterdijk en de IJ-oevers.
• Westelijke zone: ontwikkeling van het Westelijk Havengebied (ook 'Westpoort' genoemd)
en Schiphol (ligt niet in het plan- en studiegebied, maar heeft wel invloed op de
bedrijvigheid), met daarnaast inpassing van vierde generatie bedrijventerreinen
(hoogwaardige bedrijvigheid in een landschappelijke parkachtige omgeving) langs de
aan te leggen Westrandweg en/of in de Brettenzone aan de zuidzijde van het Westelijk
Havengebied. Bij de keuze van nieuwe locaties is volgens de structuurvisie een goede
onderlinge afstemming van wonen en werken noodzakelijk. Dit geldt zowel voor de
afstand tussen woon- en werk-centra als voor de situering ten opzichte van halten van
het openbaar vervoer. Verbetering van de capaciteit en kwaliteit van het openbaar vervoer
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staat voorop. Daarnaast wordt het (hoofd)wegennet op de noodzakelijke punten
uitgebreid door de aanleg van nieuwe wegen of verbreding van bestaande wegen.
3.1.3

Plannen op regionaal en gemeentelijk niveau

Voor het plan- en studiegebied bestaat een groot aantal plannen op regionaal en
gemeentelijk niveau. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste vigerende plannen
en plannen in de (voor)ontwerpfase op R.O.gebied. Bij de beschrijving van de hoofdlijnen
van de geprojecteerde ontwikkelingen is alleen ingegaan op de relevante actuele plannen.
Een aantal concrete beleidslijnen uit de plannen zal ook in 3.2. aan de orde komen.
Op Halfweg (inclusief Vinkebrug en Ruigoord) is van toepassing:
• Bestemmingsplannen Halfweg (1974) en Halfweg West (1976)
• Bestemmingsplan Houtrak (1986)
• Bestemmingsplan Ruigoord (1992)
• Streekplan Amsterdam-Noordzeekanaalgebied (ANZKG, 1987)
• Intergemeentelijk structuurplan Zuid-Kennemerland (1994)
Op de Amsterdamse stadsdelen (Westelijk Havengebied, Geuzenveld/Slotermeer, Osdorp
en Slotervaart/Overtoomse Veld) zijn van toepassing:
• Bestemmingsplan Haven- en Recreatiegebied West (1978)
• Bestemmingsplan Amsterdam Alfa-Driehoek (1992)
• Ontwerp Structuurplanuitwerking Westrand (mei1992)
• Ontwerp Structuurplan Amsterdam 1994, Open stad (1994)
• Bestemmingsplan Amsterdam Teleport (concept, september 1994)
• Bestemmingsplan Amerikahaven e.o. (december 1995)
• Streekplan Noord-Holland Zuid, Herziening Grondgebied Amsterdam, ontwerp (1995)
• Regionaal Structuurplan 1995-2005 van het Regionaal Orgaan Amsterdam (1995)
• Plan van Aanpak Masterplan Noordzeekanaalgebied; een voorlopige visie op de regio
(1995)
Op Lijnden, Zwanenburg en Badhoevedorp zijn van toepassing:
• Partiële herziening van het Streekplan ANZKG voor Haarlemmermeer/Schiphol (1996)
• Ontwerp Structuurplan 2005 Haarlemmermeer (1995)
• Regionaal Structuurplan 1995-2005 van het ROA
• Ontwerp Structuurplan Amsterdam 1994, Open stad (1994)
• Structuurvisie Haarlemmermeer Noord (1996)
In bovengenoemde plannen worden de beleidslijnen uit de provinciale en rijksnota's
uitgewerkt ten aanzien van bevolking, wonen, werken en infrastructuur. Er wordt zowel
inhoudelijk als procedureel rekening gehouden met de plannen van de andere overheden.
Daarom is ervoor gekozen om de partiële herzieningen van het streekplan ANZKG voor
Amsterdam (uitgewerkt in: Streekplan Noord-Holland Zuid, Herziening Grondgebied
Amsterdam (1995), en ondermeer gebaseerd op de gemeentelijke nota 'Open Stad') en
Haarlemmermeer/Schiphol hier niet verder te bespreken. In plaats daarvan worden de plannen van de betreffende gemeenten besproken. Gezien de toekomstige positie van het ROA
zal het Regionaal Structuurplan van deze regio wel kort worden behandeld. Doordat de
ruimtelijke plannen op een lager schaalniveau betrekking hebben, zijn concrete maatregelen
om het voorgenomen beleid uit te voeren bekend.
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Korte aandacht tenslotte verdient het Plan van Aanpak Masterplan Noordzeekanaalgebied
(september 1995), opgesteld door de Projectgroep Uitwerking Masterplan en bedoeld als
'gemeenschappelijke visie op de regio' en als pakket van maatregelen. Het plan heeft
derhalve de status van intentieverklaring en geen bindend karakter. Het plangebied strekt
zich uit in een brede zone langs het Noordzeekanaal tussen Amsterdam en IJmuiden en
heeft derhalve ook betrekking op een deel van het studiegebied Haifweg/Zwanenburg.
Gemeente Haarlemmermeer
Het doel van het uit 1995 daterende 'Ontwerp Structuurplan 2005' is om een samenhangende ruimtelijke en functionele structuur te creëren die ten dienste staat van een goed
woon-, werk- en leefmilieu in Haarlemmermeer. De planperiode loopt tot 2005 met een
doorkijk naar 2015. De belangrijkste ontwikkelingen zijn:
• Grootschalige woningbouw in het kader van de VINEX. Uit de woningbouwtaakstelling
van de VINEX vloeit voor de periode 1995-2005 de bouw van 15.000 woningen voort.
De woningbouw is geconcentreerd in Nieuw-Vennep-West en Overbos. In de periode
tussen 2005 en 2015 zouden nog eens 10.000 woningen gerealiseerd kunnen worden
op een nog nader te bepalen locatie.
• Uitbreiding van de luchthaven Schiphol met een vijfde baan.
• Meer aandacht voor de positie van de kleine kernen in Haarlemmermeer en het
landelijk gebied.
• Verdere uitbreiding van bedrijventerreinen en kantorenterreinen als gevolg van een
groeiende vraag. Randvoorwaarden zijn o.a. het locatiebeleid van het Rijk en een
evenwichtige verdeling van bedrijventerreinen over het gemeentelijk grondgebied.
• Ingrijpende aanpassingen en uitbreiding van de infrastructuur. Er moet optimaal gebruik
worden gemaakt van de mogelijkheden die de NS-stations bieden. Dat betekent dat rond
de stations sprake moet zijn van een verdichte vorm van ruimtegebruik.
Een aantal nieuwe lijnen worden aangelegd. Ten aanzien van de weg-infrastructuur
bestaan er een groot aantal projecten. Aanleg, verbredingen en omleggingen van weginfrastructuur maken hier deel van uit.
Verschillende maatregelen uit het structuurplan hebben betrekking op de Haarlemmermeerse kernen uit het plan- en studiegebied (Zwanenburg, Lijnden, Badhoevedorp). In paragraaf
3.2 worden deze nader uitgewerkt.

Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude
Afgezien van de gedateerde vigerende Bestemmingsplannen voor Halfweg (1974) en
Halfweg West (1976) was voor de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude tot voor
kort alleen het 'Streekplan voor het Amsterdam-Noordzeekanaalgebied' uit 1987 van
toepassing. In 1994 is het 'Intergemeentelijk Structuurplan Zuid-Kennemerland' (ISP)
vastgesteld. Hierin worden de ruimtelijke plannen voor de komende 10-15 jaar geschetst.
Het structuurplan geeft geen invullingen op het detailniveau, maar probeert zoveel mogelijk
helderheid te geven ten behoeve van de uitwerking in de bestemmingsplannen. Het beleid
van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude blijft in belangrijke mate gericht op
handhaving en versterking van de geledende functie die Spaarnwoude heeft tussen de
agglomeraties Amsterdam en Haarlem. Deze doelstelling komt de komende decennia onder
druk door ontwikkeling van de bedrijvigheid rondom de gemeente zoals de uitbreiding van
Schiphol (geluidsoverlast) en de verdere uitbreiding van het Westelijk Havengebied. Op
1 januari 1997 wordt de Houtrakpolder op het grondgebied van de gemeente Haarlemmerlie- STOGO onderzoek & advies 1997
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de en Spaamwoude bij Amsterdam gevoegd. Amsterdam wil in de Houtrakpolder (kern
Ruigoord) een haven aanleggen (Binnenlands Bestuur 1996).
Gezien de bufferfunctie is het beleid van de gemeente gericht op geen of zeer beperkte
uitbreiding van de woningvoorraad. Op basis van leefbaarheids- en/of bereikbaarheidsaspecten zijn voor het plan- en studiegebied de volgende noodzakelijke aanpassingen van
de infrastructuur in het ISP opgenomen een nieuwe brugverbinding Halfweg-Zwanenburg
en de omlegging van de N200 door Halfweg. Inmiddels wordt het ISP geactualiseerd om
bouwsteen te kunnen leveren aan de streekplanherziening van Kennemerland.
Gemeente Amsterdam
Amsterdam (met daarin de vier stadsdelen uit het studiegebied) komt in vele beleidsplannen
aan de orde. In het uit 1994 daterend ontwerp structuurplan 'Open Stad' schetst de
gemeente Amsterdam het voorgenomen beleid tot aan 2005.
Het compacte stadsbeleid vormt in 'Open Stad' uitgangspunt van het ruimtelijk beleid.
Daarnaast zijn er drie andere doelstellingen geformuleerd:
• verhoging van de kwaliteit van het milieu.
• versterking van de internationale positie in ruimtelijk en economisch opzicht.
• het vergroten van de ruimtelijke keuzemogelijkheden voor mensen die wonen en werken
in Amsterdam.
De bevolkingsprojectie voor het jaar 2005 komt voor Amsterdam uit op ruim 800.000
inwoners, waardoor de woningbehoefte groot blijft. In het kader van de VINEX wordt er in
'Open Stad' uitgegaan van de bouw van bijna 50.000 woningen in de periode 1995-2005.
Deze taakstellende woningbouwproductie zal moeten worden gerealiseerd in de westelijke
stadslobben, in IJburg en door intensivering en functieverandering in bestaand stedelijk
gebied. Met betrekking tot de hoofdgroenstructuur wordt gestreefd naar behoud en
ontwikkeling van specifieke natuurwaarden binnen het stedelijk gebied.
Het voorgenomen beleid in 'Open Stad' ten aanzien van de economische bedrijvigheid en
werkgelegenheid is de komende tien jaar gericht op verbetering van de (inter)nationale
concurrentiepositie en versterking van de economische structuur van Amsterdam.
Amsterdam zal in toenemende mate als internationaal zaken- en distributiecentrum moeten
fungeren. In het kader van het locatiebeleid van de overheid wordt er naar gestreefd om
de ontwikkeling van de bedrijvigheid zoveel mogelijk te laten plaatsvinden nabij knooppunten
van openbaar vervoer en belangrijke uitvaiswegen (A- of B-Iocaties). Belangrijke
ontwikkelingspunten zijn: de ontwikkeling van de IJ-oevers en lJburg, Schiphol met zijn
luchthavengerelateerde bedrijvigheid, de aanleg van de hoge snelheidslijn en de versterking
van het Westelijk Havengebied, thans Westpoort. Voor de havens in Westpoort zijn diverse
afzonderlijke bestemmingsplannen vigerend. Met het oog op uitbereiding van het
havengebied wordt de Houtrakpolder (gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude) per
1januari1997 bij Amsterdam gevoegd (Binnenlands Bestuur 1996)
Voor het verkeer en vervoer in Amsterdam worden in 'Open Stad' de volgende doelstellingen
geformuleerd: het verhogen van de leefbaarheid en waarborgen van de bereikbaarheid.
Om deze doelstellingen te kunnen realiseren wordt het openbaar vervoer verbeterd en de
(auto-) mobiliteit verlaagd. Op noodzakelijke punten wordt de weginfrastructuur uitgebreid
door aanleg van nieuwe weggedeelten of verbreding van bestaande weggedeelten. Door
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de integrale aanpak wordt zoveel mogelijk voorkomen dat verkeer en vervoer en economie
en werkgelegenheid met elkaar in conflict komen.
Als taakstelling voor het gemeentelijk verkeers- en vervoersbeleid geldt dat het autokilometrage binnen Amsterdam in 2005 niet hoger mag zijn dan in 1991. Voor het ROA gebied
(met daarin de Haarlemmermeer en Amsterdam) is in het Regionaal Verkeers- en
Vervoersplan een pakket van maatregelen opgenomen waarmee het aantal autokilometers
in de periode 1991-2005 met 21% zal toenemen. Deze 'doelstellingenvariant' ligt daarmee
tussen het SVV-ll-beleid van het Rijk en de milieuvariant. In de milieuvariant zou het mogelijk
zijn om het aantal autokilometers constant te houden in samenhang met zeer zware
maatregelen die de mobiliteit zouden moeten beperken.

Regionaal Orgaan Amsterdam (ROA
In het 'Regionaal Structuurplan 1995-2005' van het ROA (1995) wordt een integraal en
samenhangend beeld gepresenteerd van de ROA-regio voor de periode van 1995-2005.
De Haarlemmermeerse kernen en de Amsterdamse stadsdelen uit het plan- en studiegebied
behoren tot het ROA-gebied. Haarlemmerliede en Spaamwoude behoort niet tot het ROA.
De hoofddoelstellingen zijn:
• Het inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen door het bieden van ruimte voor het
functioneren van wonen, werken, verplaatsen en recreëren.
• Het creëren van een internationaal aantrekkelijk en concurrerend vestigingsmilieu voor
zowel bedrijven als werknemers, ook op het gebied van wonen en voorzieningen.
• Het verhogen van de kwaliteit van het milieu.
In het structuurplan wordt uitgegaan van een woningbouwtaakstelling van ruim 100.000
woningen in de periode 1995 tot 2005. De uitbreiding in Amsterdam zal moeten plaatsvinden
in de stad en aan de oost- en westlobben. In de Haarlemmermeer zal de locatie
Haarlemmermeer-West worden ontwikkeld. Deze ligt niet in het plan- of studiegebied.
De werkgelegenheid in het ROA zal volgens de verwachtingen in de periode 1995-2005
toenemen van ruim 650.000 naar bijna 760.000 arbeidsplaatsen. Met name in de zakelijke
en financiële dienstverlening en transport. Het beleid richt zich op het voorzien in de
kwantitatieve en kwalitatieve behoefte aan bedrijventerreinen. Om de economische groei
te spreiden zal een deel van de economische ontwikkeling in het zuiden van het ROA
afgeleid worden naar het gebied ten noorden van het Noordzeekanaal. De IJ-oevers en
Teleport/-Sloterdijk zullen volgens het structuurplan zo veel mogelijk ontwikkeld moeten
worden op een wijze waarbij nadrukkelijk aandacht besteed wordt aan relaties met, en
mogelijke functies voor het noordelijk deel van het ROA.

-

De doelstellingen van het verkeers- en vervoersbeleid in het ROA zijn als volgt geformuleerd:
• Afstemming van wonen, werken en voorzieningen ter beperking van de mobiliteit.
• Het verbeteren van de verkeersveiligheid, waardoor in 2000 het aantal verkeersslachtoffers met 25% gedaald is.
• Een groei van de automobiliteit in de periode 1991-2005 volgens de doelstellingenvanant.
• Bevorderen en verbeteren van alternatieve vervoerswijzen (openbaar vervoer, fiets).
Het beleid en de maatregelen zijn neergelegd in het Regionaal Verkeers- en Vervoers plan.
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Noordzeekanaalebied
Het Plan van Aanpak Masterplan Noordzeekanaalgebied (1995), is opgesteld door de
Projectgroep Uitwerking Masterplan en bedoeld als 'visie op de regio'. Uitgangspunt van
het Plan van Aanpak is tot een goede afstemming te komen tussen de ontwikkeling van
werkgelegenheid (ruimte voor haven- en industrieterreinen) en woningbouw, natuur- èn
recreatiegebied en een goede bereikbaarheid van al deze functies. Haven- en havengerelateerde werkgelegenheid en industriële (her)structurering zijn belangrijke elementen
in het plan. Het plangebied strekt zich uit in een brede zone langs het Noordzeekanaal
tussen Amsterdam en Ijmuiden. Om een gewenste groei van deze activiteiten te kunnen
realiseren wordt het onder meer noodzakelijk geacht een kleine 1500 hectare (bruto) terrein
te vinden c.q. te reserveren tot 2015 (berekend door McKinsey), veel meer dan in de
plannen van de betrokken gemeenten wordt aangegeven. Deze ruimte zal deels moeten
worden gevonden in bestaande terreinen (waaronder Westpoort) door middel van
revitalisenng, herstructurering en/of functiewijziging en deels door de ontwikkeling van
nieuwe terreinen (waaronder Sloterdijk III). Aansluitend hierop wordt verbetering en
uitbreiding van de infrastructuur van belang geacht, zowel binnen het gebied als ten
aanzien van achtertandverbindingen. Op basis van de uitgangspunten vanuit verschillende
beleidsvelden en de zwaarte die aan verschillende belangen wordt toegekend zijn zeven
varianten ontwikkeld, waarvan er uiteindelijk twee voldoende ruimte bieden voor de
gewenste haven- en industrie-ontwikkeling.
Het Adviescollege Andriessen is ingesteld (1995) om te adviseren over de nadere invulling
van het Masterplan en om de hieraan verbonden economische doelstellingen te toetsen.
In de eindrapportage van het Adviescollege Andriessen, 'Samen werken aan ruimte voor
economische groei' (1995), wordt met name aandacht besteed aan de manier waarop er
bij uitbreiding van de havencapaciteit met de schaarse ruimte in het plangebied moet worden
omgesprongen. Er wordt gestreefd naar een evenwichtige ruimtelijke en milieutechnische
inpassing binnen de bestaande economische infrastructuur. Door economische groei zal
de druk hierop toenemen. Er zijn aanvullende maatregelen nodig om een goede zeetoegankelijkheid en bereikbaarheid aan de landzijde te kunnen garanderen. De oplossingen
met betrekking tot het transport worden met name gezocht in een goede afstemming van
de verschillende transportsystemen in combinatie met snelle overslagfaciliteiten. De
verbetering van de havenlogistiek zal worden bevorderd door een nog te ontwikkelen
krachtige organisatie binnen het Noordzeekanaalgebied.

3.2

Toekomstige ontwikkelingen: beleid en maatregelen in het plan- en
studiegebied

Het is altijd moeilijk om vele jaren vooruit te kijken. Daarom mogen prognoses als indicatie
worden gezien van toekomstige ontwikkelingen. Omdat deze studie op een laag schaalniveau plaatsvindt is het niet altijd mogelijk gebleken om prognoses op het juiste schaalniveau
en voor de gewenste planperiode te verkrijgen. Daarom is in sommige situaties het
plangebied of zelfs het studiegebied 'opgerekt' tot een hoger schaalniveau.
Om toch tot een nauwkeurige beschrijving van de toekomstige ontwikkelingen in het planen studiegebied te komen worden de prognoses (in de vorm van tabellen) aangevuld met
de concrete beleidsmaatregelen ten aanzien van bevolking, wonen, werken en infrastructuur
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in het plan-en studiegebied. Met name de concrete beleidsmaatregelen in het plangebied
worden uitgewerkt. Deze ontwikkelingen zullen in relatie worden gebracht met eventuele
consequenties voor de mobiliteit, vervoerskeuzes e.d. in het plan- en studiegebied. Daar
waar de beleidsmaatregelen en de gegevens tot 2005 bekend waren is het niet altijd
mogelijk gebleken om een doorkijk tot 2010 te maken.

3.2.1

Verwachte bevolkingsontwikkeling

Er bestaan een aantal onzekerheden in de projectie van de bevolking en de leeftijdsopbouw.
De grootste onzekerheid bestaat met name in het Amsterdamse gedeelte van het plan- en
- studiegebied over de buitenlandse migratie, die erg moeilijk voorspelbaar is. Daarnaast is
er onzekerheid omtrent de ontwikkeling van de geboorten. Dit hangt voor een belangrijk
deel samen met de groei van het aantal allochtonen en de 'snelheid' waarmee zij hun
vruchtbaarheid aan het Nederlandse niveau kunnen aanpassen (O+S en DRO, 1994; ROA,
1995). Er zijn ook onzekerheden ten aanzien van de woningbouw. Onzekerheden omtrent
de locatie, omvang en tijdspfanning nemen toe naarmate de projectiedatum verder weg ligt.
Omdat er geen concrete plannen bekend zijn over de woningbouwplannen na 2005 heeft
de gemeente Amsterdam voor na deze periode nog geen bevolkingsprognoses voor de
stadsdelen gemaakt.

Tabel 3.1

Bevolkingsomvang op 1januari 1995 en bevolkingsprognoses tot 1januari
2010 in het plangebied, studiegebied en de provincie Noord-Holland
1995

Plangebied 1
Studiegebied 1 '
Prov. N-Holland

2000

2005

2010

1995-2005 1994-2005
groei abs.

groei %

89.400

98.750

103.200

-

13.800

16

137.800

152.050

156.500

-

18.700

14

2.714.750

2.808.700

251.150

10

2.463.600

2.601.650

NB Cijfers afgerond op 50 en hele procenten
-= Cijfers ontbreken
1)
Lijnden inclusief Boesingheliede.
Bron:

- Gemeente Haarlemmermeer, afdeling onderzoek en statistiek, 1992 en 1995
- O+S, het Amsterdamse Bureau voor Onderzoek en Statistiek, 1995
- O+S, het Amsterdamse Bureau voor Onderzoek en Statistiek en Dienst Ruimtelijke Ordening, 199411995
- Provincie Noord-Holland, afdeling Economisch Zaken

Bevolkingsprognoses op buurtcombinatieniveau ontbreken. Ook de bevolkingsprognoses
voor de kernen Halfweg (inclusief Vinkebrug) en Ruigoord zijn niet beschikbaar. Daarom
is besloten om het plangebied op te rekken. Het opgerekte plangebied bestaat uit: de
stadsdelen Westelijk Havengebied, Geuzenveld/Slotermeer en Osdorp, de gemeente
Haarlemmerliede en Spaarnwoude en de kernen Zwanenburg en Lijnden.
Uit tabel 3.1 blijkt dat de bevolkingsgroei in de periode 1995-2005 in zowel het plan- als
studiegebied hoger ligt dan de provincie Noord-Holland. De groei zal met name plaatsvinden
in de Amsterdamse delen van het plan- en studiegebied. Volgens de prognose zal de
sterkste groei in de periode 1995-2005 optreden in stadsdeel Osdorp (20%) en stadsdeel
Geuzeveld Slotermeer (16%). In de Haarlemmermeerse kernen uit het plan- en studiegebied
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zal de bevolking in de periode 1995-2005 licht afnemen. Deze afname is het gevolg van
een sterfte- en vertrek-overschot in combinatie met weinig woningbouw (zie paragraaf 3.2.4).

3.2.2 Verwachte bevolkingsontwikkeling naar leeftijd

Ook prognoses over de leeftijdsopbouw op buurtcombinatieniveau ontbreken. Dezelfde
prognoses zijn ook voor de kemen Halfweg (mcl. Vinkebrug) en Ruigoord niet beschikbaar.
Daarom is opnieuw besloten om het plangebied op te rekken. Het opgerekte plangebied
bestaat uit: de stadsdelen Westelijk Havengebied, Geuzenveld/Slotermeer en Osdorp, de
gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude en de kernen Zwanenburg en Lijnden.
In 1995 wordt het plan- en studiegebied gekenmerkt door een relatief groot aandeel
65-plussers in verhouding tot de provincie Noord-Holland (tabel 3.2). In 2005 zal naar
verwachting het aandeel 65-plussers in het studiegebied met 5% afgenomen zijn. Met een
aandeel van 15% ligt het aandeel ouderen nog altijd 2% boven het cijfer voor Noord-Holland.
Het aandeel jongeren (0-19 jarigen) neemt in het plan- en studiegebied naar verwachting
tot 2005 toe tot 27% en komt daarmee 3% boven het gemiddelde voor Noord-Holland te
liggen. De 'midden-groep' (20-64 jarigen) blijft relatief constant.
Een verdere analyse binnen het plan- en studiegebied geeft aan dat er lokale verschillen
aanwezig zijn. In de gemeente Haariemmerliede en Spaamwoude zal volgens de prognoses
een lichte mate van vergrijzing plaatsvinden. Het aandeel 65-plussers zal toenemen van
12% naar 13%. In de Haarlemmermeerse kernen zal het aandeel van de 20-64 jarigen
afnemen ten koste van een lichte toename van het aantal jongeren en 65-plussers.
Tabel 3.2

Bevolking naar leeftijd per 1 januari 1995 en bevolkingsprognose naar leeftijd
voor 1 januan 2005 (in procenten van het totaal) in het plangebied, studiegebied en de provincie Noord-Holland

0-19jr.

1995
20-64jr.

65+

0-19jr.

2005
20-64jr.

65+

Plangebied 1 >

25

59

16

27

58

15

Studiegebied 1 >

23

58

19

27

58

15

Prov. N-Holland

23

64

13

24

63

13

1) Lijnden inclusief Boesingheliede.
Bron:

-

Gemeente Haarlemmermeer, afdeling onderzoek en statistiek, 1992
O+S, het Amsterdamse Bureau voor Onderzoek en Statistiek, 1995
O+S, het Amsterdamse Bureau voor Onderzoek en Statistiek en Dienst Ruimtelijke Ordening, 1994195
Provincie Noord-Holland, afdeling Economische Zaken

De ontwikkelingen ten aanzien van de leeftijdsopbouw in de Amsterdamse stadsdelen van
het plan- en studiegebied komen meer overeen met de beschreven tendens van meer
jongeren en minder 65-plussers uit tabel 3.2. Dit is logisch, aangezien de ontwikkelingen
in het plan- en studiegebied voor een groot gedeelte bepaald worden door de Amsterdamse
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stadsdelen: in 2005 zal naar verwachting 84% van het aantal inwoners uit het studiegebied
in de Amsterdamse stadsdelen wonen.
Voor de verwachte veranderingen in de leeftijdsopbouw in het plan- en studiegebied is een
drietal oorzaken aan te wijzen.
• Migratie als gevolg van woningbouw zal meer dan geboorte en sterfte de omvang
van bepaalde leeftijdsgroepen in het plan- en studiegebied bepalen. Het toenemend
aantal jongeren in de Amsterdamse stadsdelen uit het plan- en studiegebied is voor een
groot gedeelte het gevolg van toekomstige woningbouw in de periode 1994-2005. In
Lijnden, Zwanenburg, Badhoevedorp en Halfweg zal vergrijzing plaatsvinden doordat
de woningbouw achter blijft.
• Het dalend aandeel 65-plussers in de komende jaren in de Amsterdamse stadsdelen
uit het plan- en studiegebied is het gevolg van een laag aandeel 50-64 jarigen op dit
moment. Daardoor schuiven er in de komende jaren relatief weinig personen door naar
de klasse van de 65-plussers. De invloed van de sterfte in de klasse van de 65-plussers
zal daardoor toenemen, waardoor het aandeel 65-plussers richting 2005 beperkt wordt.
Oorzaak is het overloopbeleid uit de jaren zestig en zeventig waardoor destijds jonge
gezinnen uit Amsterdam vertrokken zijn. Deze groep is nu 50-64 jaar maar woont niet
in Amsterdam, waardoor het aandeel 50-64 jarigen in Amsterdam laag is (Open Stad,
1994).
• Toename van het aantal allochtonen heeft invloed op de leeftijdsopbouw van de
bevolking in met name de Amsterdamse stadsdelen uit het plan- en studiegebied. Voor
de komende jaren wordt verwacht dat een toenemend aantal allochtone gezinnen met
kinderen, een type huishouden dat relatief meer voorkomt dan bij de Amsterdammers,
in de betreffende stadsdelen uit het plan- en studiegebied zal gaan wonen (Open Stad,
1994).
Voor de eerste jaren na 2005 zullen de beschreven ontwikkelingen zich naar verwachting
voortzetten. Hierbij zullen veranderingen in de woningbouw en het buitenlandse vestigingsoverschot een belangrijke rol spelen. De verwachting is, dat na 2010 het aandeel 65plussers in het plan- en studiegebied zal toenemen doordat de eerste van de na-oorlogse
geboortegolf-generatie deze leeftijdsklasse zullen binnentreden.
Naar aanleiding van de toekomstige ontwikkelingen in leeftijdsopbouw in het plan- en
studiegebied zou verwacht mogen worden dat de mobiliteit tot 2005/2010 niet sterk zal
stijgen. Het aandeel van de 'mobiele groep' van 20-64 jangen blijft immers redelijk constant.
Maar absoluut gezien neemt het aantal 20-64 jarigen toe met bijna 12.000 personen: een
procentuele stijging van bijna 15%. De toename is alleen gelokaliseerd in de Amsterdamse
stadsdelen uit het plan- en studiegebied.

3.2.3. Verwachte ontwikkeling van de beroepsbevolking
De ontwikkeling van de beroepsbevolking in het plan- en studiegebied wordt mede bepaald
door veranderingen in de omvang en leeftijdsopbouw van de bevolking en dat hangt weer
af van de woningbouw. Daarnaast bepaalt de ontwikkeling van het deelnemingspercentage
de omvang van de toekomstige beroepsbevolking. Het deelnemingspercentage geeft aan,
welk deel van de bevolking van 15-64 jaar tot de beroepsbevolking behoort.
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Het deelnemingspercentage wordt bepaald door:
• Het tempo waarin het aandeel werkende vrouwen toeneemt. Voor de komende jaren
wordt verwacht dat de deelnemingsgraad van vrouwen zal blijven groeien (Open Stad,
1994; CPB, 1992). Betere kinderopvangvoorzieningen en maatregelen in de belastingsfeer zullen hiervoor verantwoordelijk zijn.
• De ontwikkeling van de arbeidsongeschiktheid. Door aangescherpte keuringen wordt
verwacht, dat het aantal arbeidsongeschikten zal afnemen.
• Veranderingen in de vervroegde uittreding en/of flexibele pensionering. Bij een
verhoging van de VUT-gerechtigde leeftijd zal het aandeel 60-plussers binnen de
beroepsbevolking toenemen.
Het is mogelijk een schatting te maken van de beroepsbevolking in het plan- en studiegebied
in 2005. Hiervoor wordt een schatting van de deelnemingspercentages voor de gemeenten
in 2005 gebruikt. Door het deelnemingspercentage te vermenigvuldigen met geprognotiseerde bevolkingscijfers (15-64 jaar) ontstaat een schatting van de beroepsbevolking.
De Dienst Ruimtelijke Ordening Amsterdam schat dat het deelnemingspercentage in
Amsterdam tussen 1992 en 2005 zal toenemen met 4,7%. Voor de gemeenten Haarlemmermeer en Haarlemmerliede/Spaamwoude bestaan deze schattingen niet. De prognoses voor
de beroepsbevolking uit het CPB-rapport 'Nederland in dnevoud' uit 1992 zijn door
definitieverschillen niet te gebruiken. Om toch tot een schatting van de beroepsbevolking
in deze gemeenten te komen is een aanname gedaan. Deze aanname gaat ervan uit dat
de toename van het deelnemingspercentage voor de twee bovengenoemde gemeenten
overeen komt met Amsterdam. Deze aanname is billijk omdat de verwachte ontwikkelingen
ten aanzien van het deelnemingspercentage van vrouwen, arbeidsongeschikten, en de VUT
een landelijke uitstraling hebben.
Tabel 3.3

Beroepsbevolking (schatting) op 1 januari 1992 en een schatting voor 1
januari 2005 in gemeenten en stadsdelen uit hef plan- en studie gebied
deeln.
perc.
1992

deefn.
perc.
2005

ber.
bev.
1992

ber.
bev.
2005

ber. bev.
1992-2005
groei abs.

ber. bev.
1992-2005
groei %

Haarlemmerliede en
Spaarnwoude 1 t

71,7

76,4

2.600

2.950

350

13

Zwanenburg
Lijnden 21
Badhoevedorp

66,0
66,0
66,0

70,7
70,7
70,7

3.750
550
4.900

3.600
500
4.850

-150
-50
-50

-4
-9
-1

Westelijk Havengebied
Geuzenveld/Slotermeer
Osdorp
Slotervaart/Overtoomse
Veld

63,3
63,3
63,3
63,3

68,0
68,0
68,0
68,0

150
13.900
14.950
11.400

150
19.050
19.350
18.800

0
5.450
4.400
7.400

0
39
29
65

Amsterdam

63,3

68,0

321.450

403.900

82.450

26

NB Cijfers afgerond op 50
Omdat de bevolkingsprognose voor Haltweg (inclusief Vinkebrug) en Ruigoord ontbreekt is de
Haarlemmerliede en Spaarnwoude opgenomen.
Lijnden inclusief Boesingheliede.
Bron:
- Gemeente Haarlemmermeer, afdeling onderzoek en statistiek, 1992
- KvK Haarlem e.o.
- Ontwerp Structuurplan Amsterdam 1994, Open Stad
- O+S, het Amsterdamse Bureau voor Onderzoek en Statistiek
- 0+S, het Amsterdamse Bureau voor Onderzoek en Statistiek en Dienst Ruimtelijke Ordening, 1994
- Provincie Noord-Holland
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De bevolkingsprognoses naar leeftijd zijn bepalend geweest voor het schaalniveau waarop
de gegevens in tabel 3.3 worden weergegeven. De toekomstige beroepsbevolking in de
stadsdelen is gebaseerd op het deelnemingspercentage voor Amsterdam.
Volgens de schatting in tabel 3.3 zal de beroepsbevolking in de periode 1992-2005 het
sterkst toenemen in de Amsterdamse stadsdelen uit het plan- en studiegebied. Deze
toename wordt voor een groot deel veroorzaakt door woningbouw (3.2.4), waarbij het aantal
jonge gezinnen (hoog aandeel potentiële beroepsbevolking) toeneemt. In vergelijking met
Amsterdam neemt de beroepsbevolking in de Amsterdamse stadsdelen uit het plan- en
studiegebied sterker toe. In de Haarlemmemieerse kernen uit het plan- en studiegebied
zal de beroepsbevolking afnemen. Weinig nieuwbouw en een dalende natuurlijke aanwas
zullen de omvang van de beroepsbevolking sterker beïnvloeden dan de toenemende
deelnemingsgraad van vrouwen. Voor de periode na 2005 zal de beroepsbevolking minder
snel stijgen als gevolg van een volgroeide arbeidsparticipatie van vrouwen en een
toenemende vergrijzing. De toename van de beroepsbevolking tot 2010 zal met name vanuit
de Amsterdamse stadsdelen uit het plan- en studiegebied zorgen voor een toenemend
woon-werkverkeer.

3.2.4 Verwachte ontwikkeling van de woningbehoefte
De ontwikkeling van de woningvoorraad kan worden geraamd aan de hand van de
geprognotiseerde woningbehoefte. Bij deze prognose spelen echter een aantal onzekerheden een rol. Bij het maken van een bevolkingsprognose is de productie van nieuwbouwwoningen een belangrijk gegeven. Anderzijds wordt een bevolkingsprognose gebruikt om juist
de behoefte aan nieuwe woningen te berekenen. Deze tweeslachtigheid in de prognoses
kan alleen goed opgelost worden als de nieuwbouwproductie aansluit op de berekende
nieuwbouwbehoefte. De gegevens in tabel 3.4 zijn afkomstig van de provincie NoordHolland. De provincie heeft aangegeven dat er voor de komende periode tot 2010 een
leemte aan het ontstaan is tussen de groei van de nieuwbouwbehoefte (door geboorte,
sterfte, migratie en huishoudensvorming) en de nieuwbouwproductie. Daardoor is de
verwachting dat de productie in de gemeenten uit het plan- en studiegebied achter zal blijven
bij de groei van de behoefte. Daarom moeten de gegevens in tabel 3.4 met enige
voorzichtigheid worden bekeken.
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Tabel 3.3 Woningvoorraad 111194 en woningbehoefteprognoses tot 11112010 in
Haarlemmerliede/Spaamwoude, Zwanenburg, Lijnden, Badhoevedorp,
Amsterdam en Noord-Holland
1995

2000

2005

2010

19952005
groei
abs.

19952005
groei %

Haarlemmerliede en Spaamwoude

2.100

2.150

2.300

2400

200

10

Zwanenburg
Lijnden 1
Badhoevedorp

3.300
400
4.850

3.250
400
5.000

3.300
400
5.050

3.300
2400
5.100

-50
150

2
3

353.800

413.800

458.900

505.800

105.100

30

1.055.300

1.174.100

1.259.300

1.339.700

204.000

19

Amsterdam
Noord-Holland

NB cijfers afgerond op 50 en hele procenten
-= nihil
• mci. woonboten
Inclusief Boesingheliede
cijfer voor 2009
Bron:
. Gemeente Haarlemmermeer, afdeling onderzoek en statistiek, 1992, 1995
Provincie Noord-Holland

Er zijn geen woningbehoeftecijfers beschikbaar voor de Amsterdamse stadsdelen en de
kern Halfweg. Daarom zijn in tabel 3.4 de gegevens voornamelijk op gemeenteniveau
weergegeven. Omdat de concrete beleidsmaatregelen wel op een laag schaalniveau
beschikbaar zijn, is het mogelijk om een beeld te krijgen van de ontwikkeling van de
woningvoorraad en de discrepantie tussen de nieuwbouwbehoefte en de nieuwbouwproducfle. Volgens tabel 3.4 zal de woningbehoefte in Amsterdam sterk toenemen, gevolgd door
Noord-Holland en Haarlemmerliede en Spaarnwoude. In de Haarlemmermeerse kernen
zal de woningbehoefte naar verwachting op een laag niveau komen te liggen.

Be!eidsmaatreaelen: de vier Amsterdamse stadsdelen in het clan- en studieaebied
In 'Open Stad' wordt de nieuwbouwproductie voor de verschillende stadsdelen en buurtcombinaties uit het plan- en studiegebied op een rij gezet. In Geuzenveld/Slotermeer worden
er in de periode 1994-2005 ruim 1.050 woningen gebouwd. De belangrijkste reeds in
uitvoering zijnde- of binnenkort in uitvoering komende locaties zijn:
• Lambertus Zijlplein en omgeving (600 woningen). Locatieindicatie: Buurtcombinatie
Geuzenveld en ligging in plangebied.
• Plein '40-45 (300 woningen) en Noordzijde Slotermeerlaan (150 woningen).
Locatieindicatie: ligging in het studiegebied.
• Woningbouw in de Osdorper Binnenpolder (Bc:Eendracht, plangebied) wordt pas ruim
na 2000 mogelijk geacht in verband met Iuchtverkeerslawaai.
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In Stadsdeel Osdorp bedraagt de nieuwbouwproductie in de periode 1994-2005 bijna 3.800
woningen. Voor het plangebied (Bc: Lutkemeer/Ookmeer) is de verdichting ten zuidwesten
van de Osdorperweg van belang. Voor het studiegebied vormt de Middelveldsche Akerpolder II de belangrijkste woningbouwlocatie.
Stadsdeel Slotervaart/Overtoomse Veld ligt niet in het plangebied. De woningbouwproductie
voor de periode 1994-2005 bedraagt ruim 1.700 woningen. De belangrijkste uitbreidingslocaties zijn Nieuw Sloten (2e fase) en de rioolwaterzuiveringsinstallatie West (2e fase).
Beleidsmaatregelen in Halfweg, Lijnden, Zwanenburg en Badhoevedorp
In het 'ontwerp Intergemeentelijk structuurplan Zuid-Kennemerland worden het terrein van
de CSM-suikerfabriek en Halfweg-Oost als mogelijke woningbouwlocaties voor Halfweg
genoemd. Hierbij wordt de geluidsoverlast van Schiphol als gevolg van de aanleg van de
vijfde baan als randvoorwaarde aangegeven. Door de aanleg van een vijfde baan wordt
de vierde baan ontlast, waardoor de mogelijkheden voor woningbouw toenemen. Het terrein
blijft echter binnen de 30 KE-contour gelegen. In Zwanenburg, Lijnden en Badhoevedorp
zal de nieuwbouwproductie nagenoeg op vervangingsniveau liggen. Tot 2015 worden er
slechts tientallen woningen gebouwd (Gemeente Haarlemmermeer, afdeling onderzoek
en statistiek 1992; Ontwerp structuurplan Haarlemmermeer, 1995).
In 'Open Stad' wordt verwacht dat voor de periode na 2005 de woningbehoefte zal
toenemen gezien de bevolkingssamenstelling naar leeftijd. Het accent verschuift van groei
door buitenlandse migratie naar autonome groei door huishoudensvorming. Deze
ontwikkeling is met name van invloed op de Amsterdamse kernen en stadsdelen uit het planen studiegebied.
Het bovenstaande overzicht van de ontwikkelingen in de woningvoorraad geeft een indicatie
waar nieuwe verkeersstromen (sociaal-recreatief- en woon- werkverkeer) zijn te verwachten.
De toename van het aantal inwoners als gevolg van de woningbouw in de Amsterdamse
delen van het plangebied kan een toename van de verkeersintensiteit op de N200 veroorzaken. In Lijnden, Zwanenburg, Badhoevedorp en Halfweg blijft de woningbouw volgens
de concrete beleidsmaatregelen beperkt. Een sterke toename van de verkeersintensiteit
(als gevolg van de woningbouw) op de N200 is hier niet te verwachten.

3.2.5

Bedrijventerreinen

De ontwikkeling van werkgelegenheid en mobiliteit in het plan- en studiegebied hangt nauw
samen met de ontwikkeling van bedrijven- en kantorenterreinen in de toekomst. Het draait
daarbij niet alleen om de omvang van het terrein (kwantitatief aspect). Ook de te verrichten
bedrijfsactiviteiten op de (toekomstige) terreinen zijn van belang (kwalitatief aspect). Op
een kantoorachtig terrein kunnen op een relatief klein oppervlak veel mensen werkzaam
zijn. Een haventerrein is extensiever in het ruimtegebruik. In deze subparagraaf wordt
aangegeven waar, welke typen bedrijventerreinen worden ontwikkeld zodat meer inzicht
kan worden verkregen in de toekomstige verkeers- en vervoersstromen in het plan- en
studiegebied.
De toekomstige ontwikkelingen ten aanzien van bedrijventerreinen in het plan- en
studiegebied worden voor een groot deel bepaald door de Amsterdamse stadsdelen. Voor
de komende jaren zijn op Amsterdams grondgebied een aantal nieuwe bedrijventerreinen
gepland. Daarnaast zal een aantal terreinen, die op dit moment nog niet vol zijn, verder
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worden uitgegeven. Oudere bedrijventerreinen worden geherstructureerd. Met name de
ontwikkelingen in Westpoort (voorheen: Westelijk Havengebied) zijn in dit verband relevant.
Het bedrijventerrein Halfweg Ringvaart is volledig uitgegeven. De enige geplande uitbreiding
van bedrijventerrein in Halfweg en omgeving ligt in de Houtrakpolder. De gemeente
Amsterdam wil de Houtrakpolder (tot de Machineweg) ontwikkelen om daar de Afnkahaven
aan te leggen. Naast haven- en havengerelateerde bedrijven was het de bedoeling om in
de Houtrakpolder bedrijventerrein te ontwikkelen voor hoogwaardige bedrijven. Daartoe
zijn tussen eind zestiger en begin zeventiger jaren grote delen van de Houtrakpolder tot
aan de Machineweg opgespoten met een 2 tot 4 meter dikke laag zand. Inmiddels is het
streven naar vestiging van hoogwaardige bedrijven in de Houtrakpolder achterhaald. De
gemeente Haariemmerliede en Spaamwoude hecht veel waarde aan het bufferzonebeleid,
dat wil zeggen het behoud van een zo breed mogelijk niet-verstedelijkt gebied tussen HaarlemNelsen en Amsterdam, zoals uiteengezet in het Bestemmingsplan Ruigoord, 1992).
Inmiddels is door de Provinciale Staten van Noord-Holland besloten dat de de Houtrakpolder
per 1januari 1997 tot de gemeente Amsterdam behoort. De bewoners van het dorpje
Ruigoord hebben zich fel tegen de grenscorrectie verzet (Binnenlandsbestuur 1996).
In het 'ontwerp structuurplan Amsterdam 1994, Open Stad' worden de beleidsmaatregelen
en verwachte ontwikkelingen ten aanzien van bedrijventerreinen in Amsterdam weergegeven. Samen met de nota's 'positionering bedrijfsterreinen Amsterdam' (1992) en het
'Programma voor de Ruimtelijke Vernieuwing 1994' (PRV 1994) is het mogelijk om een
gedetailleerd beeld te geven van de nieuwe en verder uit geven bedrijventerreinen in het
plan- en studiegebied. Om de toekomstige ontwikkeling van bedrijventerreinen in het Amsterdamse gedeelte van het plan- en studiegebied beter te kunnen plaatsen, wordt in de
komende alinea's een beknopt overzicht gegeven van het Amsterdamse beleid voor
bedrijventerreinen.
Amsterdam wil ruimte bieden aan alle soorten bedrijvigheid. In het aanbod van bedrijventerreinen wordt er daarom naar gestreefd zowel kwantitatief als kwalitatief zoveel mogelijk
aan te sluiten op de vraag van de verschillende bedrijfstakken. Daarnaast moet een reservevoorraad worden aangehouden om schommelingen in de vraag te kunnen opvangen. De
grootte van deze 'strategische voorraad' is door de gemeente Amsterdam bepaald op vijf
maal de gemiddelde jaaruitgifte (PRV 1994). Het Amsterdamse beleid voor bedrijventerreinen is in de eerste plaats gericht op het optimaal benutten van bestaande locaties. Bij de
planvorming speelt een goede bereikbaarheid van de bedrijventerreinen een belangrijke
rol. Daarom verdient herstructurering en intensivenng van bestaande (verouderde) bedrijventerreinen de voorkeur boven de ontwikkeling van nieuwe gebieden. Deze bestaande
bedrijventerreinen liggen vaak al gunstig ten opzichte van het openbaar vervoer.
In 'Open Stad' wordt duidelijk ingehaakt op het locatiebeleid uit de VINEX en het SVV-Il.
De te verwachten verkeersstromen en de mate van bereikbaarheid van de bedrijventerreinen
per openbaar vervoer vormen het uitgangspunt voor de keuze van nieuw te ontwikkelen
locaties, investeringen in de infrastructuur en het vestigings-en toelatingsbeleid. Bedrijven
die veel werknemers of bezoekers hebben, worden zoveel mogelijk gesitueerd op (zeer)
goed per openbaar vervoer ontsloten bedrijventerreinen (A of B-locaties).
De toekomstige uitgifte van bedrijventerreinen in het plan- en studiegebied is afhankelijk
van de vraag en het aanbod (beschikbare capaciteit). In het PRV 1994 worden voor de
periode 1995-2005 twee scenario's gegeven die een indruk geven van de toekomstige
behoefte en capaciteit van Amsterdamse bedrijventerreinen (tabel 3.5 en 3.6).
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Tabel 3.5

De behoefte aan bedrijventerreinen in Amsterdam voor de periode 1995jaar, in hectare netto terrein)
2005 (per,

Bedrijfsmilieu 11

behoedzaam scenario 2
totale vraag

1995-2005
II

kantoren

III

bedrijfsverzamel

IV opslag
V

bouwmarkten

VI

haventerreinen

totaal

gunstig scenario 31
totale vraag

1995-2005
3

4,3

15

22,3

1,5

2

0,3

0,5

20,5

31

40

60

De gemeente Amsterdam maakt op basis van de bedrijfshuisvestingkarakteristiek een onderscheid in zes bedrijfsmilieus.
Onder categorie 1 vallen kantoren. Categorie II tot en met VI hebben betrekking op bedrijventerreinen.
Het behoedzaam scenario sluit aan bij de huidige uitgifte praktijk.
In het gunstig scenario wordt uitgegaan van een vraag die aansluit bij het hoge uitgifteniveau uit de jaren 1986-1992.
Bron: - Programma voor de Ruimtelijke Vernieuwing 1994

In 1993 werd iets meer dan 20 ha (netto) bedrijventerrein uitgegeven. In 1994 was dat 38
ha. Uit tabel 3.5 blijkt de verwachting dat de vraag naar bedrijventerreinen zich vanaf 1995
verder zal herstellen. Zelfs in het behoedzame scenario ligt de verwachte jaarlijkse uitgifte
van 40 ha netto boven de uitgiftecijfers van de laatste jaren.
De totale Amsterdamse aanbodcapaciteit bedraagt circa 800 ha (netto) bedrijventerrein
(tabel 3.5). Hiervan is 286,3 ha (netto) direct uitgeefbaar en circa 400 ha (netto) binnen vijf
jaar uitgeefbaar. In de binnen vijf jaar uitgeefbare bedrijventerreinen is ook rekening
gehouden met het beschikbaar komen van circa 50 ha (netto) bedrijventerrein als gevolg
van herstructurering. Tot 2005 is er voor de onderstaande (nieuwe) bedrijventerreinen uit
het Amsterdamse gedeelte van het plan- en studiegebied een groot aantal plannen
ontwikkeld.
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Tabel 3.6

De capaciteit op de Amsterdamse Bedrijventerreinen (in hectare netto terrein)

Bedrijfsmilie0

direct uitgeefbaar

niet-direct uitgeefbaar31

II kantoorachtig

27,4

69,2

III bednjfsverzamel

69,3

247,8

IV opslag

40,6

7

0

0

149

191

286,3

515,0

V bouwmarkten
VI haventerreinen
totaal

De gemeente Amsterdam maakt op basis van de bedrijfshuisvestingkarakteristiek een onderscheid in zes bedrijfsmilieus.
Onder categorie 1 vallen kantoren. Categorie II tot en met VI hebben betrekking op bedrijventerreinen.
Op direct uitgeefbare bedrijventerreinen kan binnen een Jaar met de bouw gestart worden.
Niet-direct uitgeefbaar bedrijventerreinen is onder te verdelen in de categorie hard' en 'zacht'. 'Hard' betekent binnen vijf
jaar uitgeefbaar. 'Zacht betekent niet binnen vijf jaar uitgeefbaar.
Bron: - Programma voor de Ruimtelijke Vernieuwing 1994

Stadsdeel Westelijk Havengebied
In het algemeen is de doelstelling om het Westelijk Havengebied in te nchten tot een
gedifferentieerd bedrijventerrein voor alle bedrijfsmilieus (II t/m VI) met een accent op de
haven-, transport- en distributieactiviteiten. De Schiphol georiënteerde bedrijvigheid moet
worden uitgebreid door het aanbieden van voldoende ruimte.
• In de Coenhaven en Petroleumhaven zal de begonnen herstructurering worden voortgezet.
• Voor de Amerikahaven wordt primair een bestemming voor havengebonden bedrijvigheid
en aanverwante 'droge' distributie-, handel- en industriefuncties voorgestaan. Voor een
belangrijk deel van het Westelijk Havengebied (md. Amerikahaven) vigeert overigens
nog het Bestemmingsplan Haven- en Recreatiegebied West (1978).
• De ontwikkeling van de Afnkahaven en Houtrakpolder laat nog op zich wachten door het
reeds gememoreerde meningsverschil tussen de gemeente Amsterdam en de gemeente
Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Het is de bedoeling dat de Houtrakpolder-Zuid
bedrijven uit bedrijfsmilieu III gaat herbergen. Het gaat om bedrijfspaviljoens/verzamelgebouwen voor de grootschalige distributie en/of Schipholgebonden kleinschalige
distributie. Vestiging van kleinschalige bedrijven met open opslag wordt overwogen. De
Houtrakpolder-Noord (met daarin de Afrikahaven) is bestemd voor bedrijfsmilieu VI
(haventerrein).
• Op Sloterdijk III wordt de vestiging van kleine (distributieve) bedrijven op verzamelterreinen en/of verzamelgebouwen verder uitgebreid (bedrijfsmilieu III). Met name in
Sloterdijk 111-Oost kan nog veel terrein op korte termijn (binnen vijf jaar) worden
uitgegeven.
• De Alfa-driehoek en Teleport vormen locaties voor kantoorachtige bednjfsruimte(bedrijfsmilieu II). De komende jaren wordt de uitgifte op deze terreinen verder verhoogd. Volgens
het 'bestemmingsplan Amsterdam Teleport' uit 1994 is 16% van het terrein bestemd voor
kantoorachtige bedrijven (bedrijfsmilieu II), 80% procent voor kantoren en 4% voor
voorzieningen.
• Uitbreiding van bedrijventerrein De Heining wordt nader onderzocht.
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Stadsdeel Geuzenveld/Sloterrneer
In 'Open Stad' en het PRV 1994 zijn twee nieuwe bedrijventerreinen opgenomen.
• Bedrijventerrein Geuzenveld-Noord moet als modem en hoogwaardig bedrijventerrein
gaan fungeren voor kantoorachtige bedrijfsruimte (bedrijfsmilieu II). Het gebied krijgt een
bereikbaarheidsprofiel 'B'. waardoor de vestiging van kantoren mogelijk wordt. Een goede
bereikbaarheid per openbaar vervoer is noodzakelijk. Hiermee wordt de aanleg van het
bedrijventerrein afhankelijk gesteld van de realisatie van NS-station Geuzenveld. Het
station gaat er komen, maar de realisering wordt niet voor 1998 verwacht. Een tweede
complicatie vormt de bodemvervuiling. Als gevolg van bodemvervuiling in delen van het
terrein wordt erin de planvorming uitgegaan van 10 ha (netto) bedrijventerrein in plaats
van de gewenste 20 hectare (netto). De twee belemmerende factoren (NS-station en
bodemvervuiling) hebben ervoor gezorgd dat bedrijventerrein Geuzenveld-Noord in het
PRV 1994 tot de 'zachte' uitgeefcategorie wordt gerekend. Uitgifte van de grond binnen
vijf jaar wordt niet mogelijk geacht.
• In de Osdorper Binnenpolder Noord is ruimte gereserveerd voor bedrijventerrein Geuzenveld-West. De realisering van deze 'zachte' locatie is afhankelijk van de ontwikkeling van
de behoefte. Volgens het behoedzaam scenario is het niet noodzakelijk om deze locatie
voor 2005 in ontwikkeling te nemen. Het terrein met een grootte van 15 ha zou plaats
moeten gaan bieden aan bedrijfspaviljoens en verzamelgebouwen voor de kleinschalige
transport en distributie (bedrijfsmilieu II).

Stadsdeel Osdorp
• In de planvorming voor Osdorp is bedrijventerrein Lutkemeer opgenomen. Bedrijventerrein
Lutkemeer zal volgen het PRV 1994 in twee fasen ontwikkeld worden. De eerste fase
wordt tot de 'harde' aanbodcapaciteit gerekend en moet op korte termijn plaats bieden
aan Schiphol-gebonden kleinschalige distributie (bedrijfsmilieu III). De vervolgfase van
bedrijventerrein Lutkemeer wordt tot de 'zachte' aanbodcapaciteit gerekend. Op termijn
kan dit bedrijventerrein plaatsbieden aan een groeiend aantal bedrijfspaviljoens en
verzamelgebouwen (bedrijf smilieu III). De ontsluiting van het bedrijventerrein moet worden
verzorgd door een eventueel doorgetrokken tramlijn vanuit de nieuwe woningbouwlocatie
Middelveldsche Akerpolder II. Voor de aansluiting op het rijkswegennet wordt de T106
aangelegd, tussen de Ookmeerweg en de A9.

Stadsdeel Slotervaart/Overtoomse Veld
• In het verlengde van de afspraken met de Schiphol Area Development Company wordt
- in 'Open Stad' de ontwikkeling van 5 ha bedrijventerrein voor luchthaven georiënteerde
bedrijvigheid nagestreefd. De geplande locatie langs de Oude Haagseweg wordt
misschien geruild met Sportpark Riekerhaven.

Als laatste resteert het Haarlemmermeerse gedeelte uit het plan- en studiegebied. In het
'voorontwerp structuurplan 2005' van de gemeente Haarlemmermeer wordt een blijvende
behoefte aan bedrijventerreinen voorzien. De aantrekkingskracht van Schiphol speelt hierin
een belangrijke rol. Voor het plan- en studiegebied wordt Lijnden-Oost genoemd als mogelijk
nieuw bedrijventerrein. De realisering van deze locatie is ondermeer afhankelijk van de
verdere ontwikkeling van de T106. De voorziene grootte is 30 hectare (netto). Lijnden-Oost
zou plaats moeten gaan bieden aan luchthavengebonden logistieke bedrijven. De
mogelijkheid wordt open gelaten om het terrein als gewoon bedrijventerrein te ontwikkelen.
- STOGO onderzoek & advies 1997 -
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In de doorkijk naar 2015 wordt bij een goede ontsluiting de mogelijkheid opengehouden
om ten zuiden van Zwanenburg een bedrijventerrein te ontwikkelen. Daarnaast wordt in
de nota in doorkijk naar 2015 een verdere bednjfsontwikkeling in de richting van de corndor
tussen Schiphol en het Westelijk Havengebied bepleit. Deze ontwikkeling zal in het gebied
een verkeersaantrekkende werking hebben.
Voor de komende jaren is het duidelijk dat het totale oppervlak aan bedrijventerrein
substantieel wordt uitgebreid. Met name in het Westelijk Havengebied, maar ook in de
overige delen van het plan- en studiegebied. De betrokken gemeenten hanteren in hun
beleid voor bedrijventerrein het locatiebeleid voor bedrijven en voorzieningen door arbeidsen bezoekersintensieve bedrijvigheid zoveel mogelijk nabij (toekomstige) knooppunten van
openbaar vervoer te lokaliseren. Desondanks ligt het in de lijn der verwachting dat de
verkeers- en vervoersstromen in het plan- en studiegebied zullen toenemen. Daarnaast
zal het woon-werkverkeer door Halfweg toenemen. Richting de matig tot slecht ontsloten
locaties Osdorper Binnenpolder Noord, Lutkemeer en de Houtrakpolder is een toename
van het autoverkeer te verwachten. De ontwikkeling van de Houtrakpolder mag volgens
het 'Bestemmingsplan Ruigoord 1992' niet leiden tot een verhoging van de verkeersintensiteiten in Halfweg. Het risico bestaat dat het gemotoriseerde verkeer vanuit de Houtrakpolder
gebruik zal gaan maken van de Baduinlaan en de Wethouder van Essenweg om vervolgens
via de N200 de Westrandweg op te rijden.

3.2.6

Kantorenterreinen

De huidige voorraad kantorenterreinen bevindt zich alleen in de Amsterdamse stadsdelen
uit het studiegebied. Voor de komende jaren wordt alleen uitbreiding in de Amsterdamse
stadsdelen van het studiegebied voorzien. Het gemeentelijk beleid is erop gericht om de
positie van Amsterdam op de nationale en internationale kantorenmarkt verder te
verbeteren. In hoofdstuk 2 werd duidelijk dat de ontwikkelingen op de Amsterdamse
Kantorenmarkt het afgelopen jaar 1996 een veel positiever beeld op leveren dan over 1994
en 1995. Veel van de leegstand op de kantorenmarkt is teruggebracht. Dit is gedeeltelijk
het gevolg van herbestemming van kantoorpanden voor andere functies. Het aanbod en
de vraag op de kantorenmarkt staan weer in een evenwichtige verhouding ten opzichte van
elkaar.
Momenteel ligt de nadruk op de vestiging van kleinschalïge kantoorgebruikers. In 1996 werd
37% van de betrokken kantoorruimte in gebruik genomen in eenheden kleiner dan 1000m 2
24% in eenheden van 1000m 2 tot 2500m2 , 18% in eenheden van 2.500m2 tot 5.000m2
en 21% groter dan 5000m 2
(Dienst Ruimtelijke Ordening Amsterdam 1996).
.

.

De bereikbaarheid per openbaar vervoer vormt een belangrijk uitgangspunt bij de verdere
ontwikkeling van de kantorenvoorraad. In het verlengde van dit uitgangspunt, wordt prioriteit
gegeven aan het benutten van de nieuwbouwcapaciteit op bestaande locaties. Ter
verduidelijking: de nieuwbouwcapaciteit bestaat uit bouwrijp terrein, niet-bouwrijp terrein
en terrein in de planvormingsfase.
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Tabel 3.7

Ontwikkeling van de Amsterriamse kantorenmarkt in de periode 198 1-1994
en de veronderstelde ontwikkeling in de periode 1994-2005 (x 1000m2 bruto
vloeroppervlak, gemiddeld per jaar)

groei van het
kantoorgebruik

ontwikkeling
leegstand

functiewijziging
sloop

nieuwbouw

59

32

-38

129

133

-62

-55

126

60

-20

-50

90

100

-20

-50

130

gemiddeld 1981-1994
1994 1

behoedzaam 199520052)

gunstig 1995-2005

De cijfers voor 1994 zijn veel positiever geweest dan geraamd (bron: DR0, Amsterdam).
Het behoedzaam scenario is gebaseerd op de gemiddelde groei van het kantoorgebruik van de laatste 13 jaar.
In het gunstige scenario wordt uitgegaan van een langdurige periode met hernieuwde economische groei.
Bron:

- Programma voor de Ruimtelijke Vernieuwing 1994

De in de PRV 1994 veronderstelde ontwikkeling van de Amsterdamse kantorenmarkt geeft
aan dat vermindering van de leegstand door sloop en functiewijziging een belangrijk
uitgangspunt vormt.
De verwachte voortgaande tertiairisering van de werkgelegenheid zorgt ervoor dat de
kantoorwerkgelegenheid sterker zal groeien dan de totale werkgelegenheid. Tabel 3.7 gaat
uit van de verwachte vraag naar kantoorruimte. In het behoedzame scenario zal de jaarlijkse
nieuwbouw 90.000m 2 bruto vloeroppervlak bedragen, 40.000m 2 minder dan de jaarlijkse
nieuwbouw in de afgelopen 13 jaar. In het gunstige scenario ligt de jaarlijkse nieuwbouw
hoger (130.000m 2 bruto vloeroppervlak). Het kantoorgebruik zal in het gunstige scenario
toenemen met 100.000m 2 bruto vloeroppervlak per jaar. Omdat de nieuwbouwcapaciteit
veel groter is dan de in beide scenario's geraamde vraag wordt in het PRV 1994 aangegeven dat een gefaseerde ontwikkeling van kantoorlocaties noodzakelijk is.
De aanwezige nieuwbouwcapaciteit in het plan- en studiegebied bevindt zich voornamelijk
in het Westelijk Havengebied (Teleport) en SlotervaartlOvertoomse Veld (Riekerpolder).
• Voor de ontwikkeling van Teleport wordt uitgegaan van een gemiddelde jaarlijkse
oplevering van 20.000 â 30.000 m 2 (netto) kantoorruimte (bestemmingsplan Amsterdam
Teleport, 1994). De ontwikkeling van Teleport zal derhalve pas ruim na 2005 zijn voltooid.
• Omstreeks 2000 zal de Alfa Driehoek volledig zijn uitgegeven (BP Alfa Driehoek, 1992).
• In stadsdeel Slotervaart/Overtoomse Veld zal de locatie Riekerpolder verder ontwikkeld
worden voor de vestiging van luchthavengeoriënteerde kantoren.
• In het oostelijk deel (ten oosten van de Anderlechtiaan) van de locatie Oude Haagseweg
worden vestigingsmogelijkheden geboden voor luchthavengebonden bedrijvigheid. Voor
het westelijk deel worden de mogelijkheden voor hoogwaardige bedrijven onderzocht.
(Structuurplan Amsterdam Open Stad 1996). Uitruil met de sportterreinen van de
Riekerhaven wordt wenselijk geacht (Regionaal Structuurplan 1995-2005).
• De capaciteit van 70.000m 2 kantoorvloer (confectie) op het Koningin Wilhelminaplein zal
verder worden benut.
- STOGO onderzoek & advies 1997-
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Door het verwachte herstel van de nieuwbouwontwikkeling en de daarmee samenhangende
werkgelegenheid zal in 2010 de verkeersintensiteit rondom Teleport en omgeving en Riekerpolder/Oude Haagse Weg toegenomen zijn. Het streven naar een (zeer) goede ontsluiting
per openbaar vervoer zal waarschijnlijk niet voldoende zijn om het lokale autoverkeer terug
te dringen. In het 'Bestemmingsplan Alfa Driehoek' wordt voor 2000, rekeninghoudend met
goede openbaar vervoervoorzieningen, een avondspits van circa 500 vertrekkende auto's
verwacht.
3.2.7 Verwachte ontwikkeling van de werkgelegenheid
De werkgelegenheidsontwikkeling in het plan- en studiegebied staat in nauwe relatie met
de economische groei. Daarnaast spelen lokale factoren een rol, zoals de ontwikkeling van
(nieuwe) bedrijven- en kantorenterreinen en de aanwezigheid van voldoende infrastructuur.
Halfweg en omgeving
De toekomstige werkgelegenheidsontwikkeling voor Halfweg en omgeving wordt summier
beschreven in het 'ontwerp Intergemeentelijk structuurplan Zuid-Kennemerland' uit 1993.
Aangezien het bedrijventerrein in Halfweg Ringvaart reeds is uitgegeven zullen hier geen
grote veranderingen in de aard en omvang van de werkgelegenheid ontstaan. De geplande
bedrijvigheid in de Houtrakpolder zal werkgelegenheid creëren die bij Amsterdam thuis hoort.
Tenslotte worden in het ISP geen prognoses of scenario's gegeven ten aanzien van de
procentuele groei van het aantal werkzame personen in Halfweg en omgeving.
De Haarlemmermeerse kernen (Zwanenburg, Lijnden en Badhoevedorp)
De omvang en aard van de werkgelegenheid in de drie bovengenoemde kernen uit het planen studiegebied wordt voor een groot deel bepaald door de groei van Schiphol. In paragraaf
2.3.1 is reeds gememoreerd dat het aandeel van de luchthavengebonden werkgelegenheid
overheerst. Aangezien de bestaande bedrijventerreinen in het plan- en studiegebied
(Zwanenburg-Oost, Zwanenburg-West en Badhoevedorp-Antoniushoeve) volledig zijn uitgegeven mogen hier geen grote veranderingen ten aanzien van de werkgelegenheid worden
verwacht. De mogelijke realisering van het bedrijventerrein Lijnden-Oost zal het aandeel
van de Schiphol gebonden werkgelegenheid verder laten toenemen. Gezien het netto
oppervlak en de bestemming van het terrein mag het aantal toekomstige werkzame
personen in Lijnden-Oost op 2000 â 3000 worden ingeschat (STOGO, 1995). In het
'Ontwerp structuurplan 2005' (1994) van de gemeente Haarlemmermeer en de 'partiële
herziening van het streekplan ANZKG voor Haarlemmermeer/Schiphol' (1996) worden in
zijn geheel geen werkgelegenheidsprognoses voor de gemeente en haar kernen weergegeven.
In het TNO-INRO rapport 'invoer sociaal-economische gegevens Noordvleugel model' (1995)
word een overzicht gegeven van de overeengekomen invoer ten aanzien van de
werkgelegenheid voor het Noordvleugelmodel. Intensieve samenwerking tussen Rijkswaterstaat Noord-Holland, de provincie Noord-Holland, het ROA en de gemeente Amsterdam
heeft geleid tot overeenkomstten aanzien van de werkgelegenheidsprognoses voor 2010.
Als basisjaar is 1987 genomen. In de TNO-INRO rapportage worden alleen de werkgelegenheidscijfers voor de regio 'Meerlanden' aangegeven. De regio 'Meerlanden' bestaat uit de
gemeenten Haarlemmermeer, Uithoorn en Aalsmeer. De werkgelegenheid in de Meerlanden
ligt in 2010 volgens de in het TNO-INRO rapport overeengekomen invoer Noordvieugelmodel op 133.800 arbeidsplaatsen (>15 uur per week). Een stijging ten opzichte van 1987 van
bijna 64%.
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Amsterdam
Voor de lange termijn zijn de vooruitzichten voor de werkgelegenheid in Amsterdam
aanmerkelijk beter dan de ontwikkeling van de afgelopen jaren (Open Stad, 1994; PRV
1994). Door voortdurende bijstellingen van de economische groei variëren de werkgelegenheidsprognoses sterk. In het PRV 1994 wordt verwacht dat de werkgelegenheidsgroei in
de penode 1995-2005 in Amsterdam een zelfde ontwikkeling zal doormaken als Nederland
en het ROA. De werkgelegenheid zal in de toekomst in de nevencentra (aan de ringweg
en de uitvaiswegen met een goede bereikbaarheid per openbaar vervoer), alsook in de
binnenstad toenemen (Open Stad, 1994).
In het reeds gememoreerde TNO-INRO rapport worden de overeengekomen werkgelegenheidsprognoses voor de Amsterdamse stadsdelen voor 2010 vermeld. Hierbij heeft 1987
als basisjaar gediend. De geprognotiseerde werkgelegenheid in Amsterdam in 2010 komt
volgens de overeengekomen invoer Noordvieugel uit het TNO-INRO rapport uit op 412.400
arbeidsplaatsen (>15 uur per week). Daarmee zou de werkgelegenheid in Amsterdam in
de periode 1987-2010 stijgen met 30% (tabel 3.8). De werkgelegenheidsprognoses uit het
TNO-INRO-rapport zijn afgeleid van het basisjaar 1987. Daarom is besloten om de
werkgelegenheidsgroei weer te geven voor de periode 1987-2010 in plaats van een meer
voor de hand liggende periode 1992-2010.
De werkgelegenheid in Amsterdam wordt gekenmerkt door een toenemend accent op de
tertiaire en kwartaire sector. Naar verwachting zal de groei van de werkgelegenheid in het
plan- en studiegebied zich dan ook grotendeels voordoen in de sectoren zakelijke en
financiële dienstverlening en transport. Deze verwachting is gebaseerd op de toekomstige
uitgiftescenario's van bedrijven- en kantorenterreinen die over het algemeen hoger liggen
dan de uitgiftepatronen van de laatste jaren.
De werkgelegenheidsconcentraties rondom Sloterdijk en de Riekerpolder zullen door de
kantorenontwikkeling verstevigd worden. Nieuwe bedrijventerrein in het Westelijk Havengebied, Geuzenveld/Slotermeer en Osdorp creëren nieuwe werkgelegenheidsconcentraties.

Tabel 3.8

Het totale aantal arbeidsplaatsen (>15 uur per week) in het basisjaar 1987
en de veiwachte werkgelegenheid in 2010 voor Amsterdam, het ROA en
regio Meedanden volgens de overeengekomen in voer Noord vleugelmodel
1987

Amsterdam

2010

1987-2010

abs.

1987-2010

%

317.000

412.400

95.000

30

23.500

47.900

24.400

104

Sd: Geuzenveld/Slotermeer

4.400

7.400

3.000

68

Sd: Osdorp

5.900

8.700

2.800

47

25.200

28.500

3.300

13

518.500

685.000

166.500

32

81.600

133.800

52.200

64

Sd Westelijk Havengebied

Sd: Slotervaartl Overtoomse Veld
ROk' 1
Meeranden

Sd= Stadsdeel
1) ROA exclusief Almere
Bron: TNO-IN RO, invoer sociaal-economische gegevens Noordvieugelmodel 1995
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De vooruitzichten voor de landbouw in het plan- en studiegebied zijn niet gunstig. Zowel
in het noordelijk deel van de Haarlemmermeerpolder als het landelijke gedeelte van
Amsterdam-West zal grond met agrarische bestemming onttrokken worden voor andere
doeleinden. De onttrekking is afhankelijk van het tempo waarin de ontwikkeling van nieuwe
bedrijventerreinen en woningbouwlocaties wordt doorgezet. Daarnaast zullen de komende
jaren in toenemende mate landbouwgebieden worden ingericht voor 'recreatief medegebruik'
(lopen en fietsen in landelijk gebied).
Het plangebied ten zuiden van Zwanenburg wordt in het 'voorontwerp structuurplan 2005'
van de gemeente Haarlemmermeer (1994) beschreven als landbouwgebied dat is aangewezen als 'zoekgebied voor strategische groenprojecten'. Dit is het gevolg van de
zuidwaartse uitbreiding van rijksbufferzone Spaamwoude. Door strategische groenprojecten
moeten grootschalige recreatieve voorzieningen mogelijk worden gemaakt. Landbouw zal
hierdoor steeds meer gecombineerd worden met natuur en recreatie.
Volgens het 'ontwerp structuurplan Amsterdam 1994, Open Stad' moet het recreatief
medegebruik in de landbouwgebieden in de Osdorperbinnenpold er, Osdorperbovenpolder
en Lutkemeerpolder (zonder de bestemming woningbouw of bedrijventerrein) worden
geïntensiveerd. Het grondgebied ten westen van Houtrak (Vereenigde Binnenpolder en
Inlaagpolder) wordt in het 'Intergemeentelijk Structuurplan Zuid-Kennemerland' aangegeven
als agrarisch grondgebied met recreatief medegebruik. Het gebied ten noorden van Houtrak
wordt in het ISP aangegeven als gebied dat geschikt is voor intensieve recreatie.

3.2.8

Infrastructurele ontwikkelingen

Er staat voor de komende decennia in het plan- en studiegebied een groot aantal infrastructurele werken op het programma. Deze zijn het gevolg van een aantal regionale uitwerkingen
van het SVV-lI, zoals de Integrale Verkeers- en Vervoersvisie voor de Noordvleugel van
de Randstad (INVERNO) en de Regionale Verkeers- en Vervoersplannen (RVVP's). In de
ruimtelijke ordeningsplannen worden op basis van het SVV-ll, INVERNO en RVVP's de
beleidsdoelstellingen en bijbehorende maatregelen weergegeven. Daarbij valt op dat het
verkeers- en vervoersbeleid een grote mate overeenstemming met elkaar vertoont. Twee
belangrijke doelstellingen ten aanzien van het verkeer en vervoer die steeds in alle
ruimtelijke ordeningsplannen terugkeren zijn het verhogen van de leefbaarheid en het
behouden van de bereikbaarheid. De bereikbaarheid kan worden gegarandeerd door
congestievrije hoofdwegen voor het noodzakelijk autoverkeer en verbetering van het
openbaar vervoer en de fietsvoorzieningen voor de overige verplaatsingen. Om de
geprognosticeerde werkgelegenheidsgroei te bereiken is het noodzakelijk dat de
noodzakelijke infrastructurele projecten die er bestaan om de bereikbaarheid te verbeteren
worden uitgevoerd. Voor de leefbaarheid moet het aantal autokilometers zoveel mogelijk
worden teruggedrongen. Het aantal autokilometers wordt teruggedrongen door verbeteringen in het openbaar vervoer en de fietsvoorzieningen. Daarnaast vormt het ruimtelijk beleid
(compacte stad beleid, locatiebeleid en streng parkeerbeleid) een mogelijkheid om de
automobiliteit terug te dringen.
Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste infrastructurele maatregelen in de
verschillende delen van het plan- en studiegebied.
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Halfweg en omstreken (inclusief Vinkebrug en Ruigoord)
In het 'ontwerp Intergemeentelijk structuurplan Zuid-Kennemerland' worden de volgende
toekomstige infrastructurele maatregelen voor Halfweg en omgeving beschreven.

• Plangebied - Gewenste omlegging van de N200 om de leefbaarheid in Halfweg te
verbeteren.
• Plangebied - Tweede brug bij Zwanenburg in het verlengde van de Domineeslaan in
Zwanenburg. Daarmee zou het Zwanenburgse industrieterrein de Weeren vrijwel
rechtstreeks aangesloten worden op de N200. De verkeersbelasting ter hoogte van de
Oranje Nassaustraat (Halfweg) zou hiermee worden gereduceerd. Volgens verwachting
zal de tweede brug in 2010 in bedrijf zijn (startnotitie Rijkswaterstaat Noord-Holland).
• Plangebied - In Spaamwoude moet de bereikbaarheid met de fiets en het openbaar
vervoer worden verbeterd.
• Plangebied- Er wordt een optie gegeven om op lange termijn (na 2005) een NS-station
Halfweg aan te leggen.

Zwanenburg, Linden en Badhoevedorp
De toekomstige infrastructurele ontwikkelingen voor Zwanenburg, Lijnden en Badhoevedorp
worden beschreven in het 'ontwerp structuurplan Haarlemmermeer 2005' en de 'partiële
herziening van het streekplan ANZKG voor Haarlemmermeer/Schiphol'.

I

• Plangebied- Na 2005 kan de zogenaamde 'Westelijke Bypass' van de NS aan de orde
komen. Deze zou parallel aan de oostzijde van de Westrandweg komen te liggen.
• De gemeente Haarlemmermeer staat op het standpunt dat in verband met leefbaar
heidsproblemen de A9 zuidwaarts om Badhoevedorp heen moeten worden geleid.
Rijkswaterstaat Noord-Holland is recentelijk gestart met een trajectstudie waarin de
omlegging van de A9 is opgenomen als één van de mogelijke alternatieven om de
leefbaarheid in Badhoevedorp te verbeteren. De A9 wordt verbreed tussen het
Rottepolderplein-Zuid en Badhoevedorp van 2x2 naar 2x3 rijstroken. Dat is al besloten.
De trajectstudie onderzoekt daarnaast de verbreding van de A9 tussen de toekomstige
knooppunten Velsen en Lijndenhoek. De verwachting is dat de trajectnota in 1998 gereed
is en dat het tracébesluit in 1999 genomen zal worden.
• Plangebied - De aanleg van de Westrandweg laat op zich wachten. Realisatie van de
Westrandweg is gekoppeld aan de besluitvorming over de mogelijke verbreding van de
Coentunnel. De mogelijke uitbreiding van de Coentunnel bevindt zich in de studiefase.
Het geplande tracé van de Westrandweg komt ten zuidoosten van Zwanenburg in de
gemeente Haarlemmermeer. In het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport
1995-1999 (MIT) is de Westrandweg opgenomen als plan in de ontwikkelingsfase. De
start van de uitvoering staat gepland voor 1999. De Westrandweg zou in 2006 gereed
moeten zijn.
• Plangebied- Tussen de Ookmeerweg en de (omgelegde) A9 is de T106 in ontwikkeling.
Een gedeelte van de weg is reeds klaar, een ander gedeelte moet nog worden uitgevoerd.
Deze weg moet als ontsluitingsweg gaan fungeren voor het toekomstig aan te leggen
bedrijventerrein Lijnden-Oost en de Amsterdamse woningbouwlocaties (MAP-Il) en
bedrijventerreinen aan de overkant van de ringvaart. Volgens het MIT 1997-2001 bevindt
de aanleg van de T106 zich in het realisatieprogramma. Het Amsterdamse deel is reeds
in uitvoering. In 1998 zou deze weg gereed moeten zijn.

- STOGO onderzoek & advies 1997 -
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De vier Amsterdamse delen uit het plan- en studiegebied
De meest recente concrete infrastructurele ontwikkelingen tot 2005 en een doorkijk voor
de jaren daarna in het plan- en studiegebied worden beschreven in het 'ontwerp structuurplan Amsterdam 1994, Open Stad' en 'het Programma voor de Ruimtelijke Vernieuwing
1994' (PRV 1994).
• Westelijk Havengebied (plangebied) -Mogelijke aanleg van de Westrandweg, ter hoogte
van het huidige tracé van de Noordzeeweg. De Noordzeeweg zal worden verlegd naar
het Noorden. Tussen de Basisweg en Haailemmerweg wordt de Seineweg aangelegd.
• Westelijk Havengebied (plangebied) -Om de mogelijke aanleg van een tweede
Coentunnel te onderzoeken is een tracéstudie gestart. Het tracébesluit zal in 1998 worden
genomen (MIT 97-200 1)
• Geuzenveld/Slofermeer (plangebied) - In samenhang met de ontwikkelingen in
Geuzenveld Noord zal het NS-station Geuzenveld met mogelijk een transferium worden
gerealiseerd (vroegst mogelijke realisenngsdatum volgens PRV 1994: 1998). Daarnaast
wordt er ruimte gereserveerd voor de mogelijke aanleg van de Westrandspoor!ijn. In
combinatie met de opening van het NS-station Geuzenveld zal tramlijn 13 vanuit het
Lambertus Zijiplein worden verlengd.
• GeuzenveldlSlotermeer (plangebied) - Het tracé van de Westrandweg loopt door het
westelijke gedeelte van buurtcombinatie Eendracht.
• GeuzenveldlSloterrneer (plangebied) - Het NS-station Burgemeester de Vlugtlaan wordt
in de toekomst (na 2005) als NS-station gesloten.
• GeuzenveldiSlotermeer (plangebied) - Aanleg van de recreatieve fietsroute SloterparkOokmeer-Osdorper Binnenpolder-Osdorperweg-Spaarnwoude.
• Osdorp (plangebied) - Net als in de bovengenoemde stadsdelen wordt er ruimte
gereserveerd voor de Westrandweg en de mogelijke Westrandspoorlijn. Het tracé van
de Westrandweg loopt door het Noordwestelijke gedeelte van buurtcombinatie Lutkemeer/Ookmeer.
• Osdorp (plangebied) - Tussen de Ookmeer en de afslag van de A9 bij Bad hoevedorp
is de T106 als verbindingsweg in ontwikkeling. De aanleg is voor een deel reeds
uitgevoerd.
• Osdorp (plangebied) - Door de aanleg van een tramlijn moet de woning bouwlocatie MAP
II worden ontsloten. Met de aanleg van deze tramlijn wordt in 1998 begonnen en zal in
2001 klaar zijn (MIT 97-2001). Rekening wordt er gehouden met een eventuele verdere
verlenging naar bedrijventerrein Lutkemeer.
• Osdorp (plangebied) - De aanleg van een aantal recreatieve fietsroutes.
• Slotervaart/Overtoomse Veld (studiegebied) - De aanleg van een station aan de Henk
Sneevlietweg wordt nagestreefd. In het PRV 1994 wordt 2005 als vroegst mogelijke
realiseringsdatum genoemd. Een station bij de Riekerpolder is onzeker, maar wordt
planologisch niet onmogelijk gemaakt. Volgens het PRV 1994 is aanleg van NS-station
Riekerpolder niet voor 2005 te verwachten.
• SlotervaartiOvertoomse Veld (studiegebied) - Als verbindingsboog tussen de westelijke
en zuidelijke tak van de ringspoorbaan wordt de Zuidwestboog aangelegd. De vroegst
mogelijke realisering volgens het PRV 1994 is 2005. De verbreding van het Spoor tussen
Schiphol en Riekerpolder wordt in het PRV 1994 op zijn vroegst in 2001 verwacht. De
spoorverdubbeling tussen Sloterdijk en de Riekerpolder wordt naar verwachting in 2005
voltooid.
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• SlotervaarfiOvertoomse Veld (studie gebied) - Er wordt rekening gehouden met een
verbreding van deA4 tussen de AlO en Badhoevedorp en de aansluiting van de Oude
Haagseweg op het secundaire wegennet rond Schiphol. Gerelateerd aan de ontwikkeling
van de locatie Oude Haagseweg zal op het traject van de Oude Haagseweg een
Hoogwaardige Openbaar Vervoer Voorziening (HOV) moeten worden gerealiseerd.
• Slotervaart/Overtoomse Veld (studiegebied) - De hoge-snelheidstrein zal volgens 'Open
Stad' vanuit het zuiden via Schiphol naar het Centraal Station rijden. Deze lijnvoering
staat is echter nog niet definitief vastgelegd.
Uit het bovengenoemde overzicht blijkt dat er met name in het plangebied een groot aantal
infrastructurele ontwikkelingen zullen plaatsvinden. Daarvan is een aantal wel gewenst, maar
is de aanleg nog niet zeker.

3.2.9

Ontwikkelingen ten aanzien van de voorzieningen

In de vele plannen en nota's die van toepassing zijn op het plan- en studiegebied worden
diverse (concrete) beleidsmaatregelen ten aanzien van de voorzieningen genoemd. Daarbij
wordt globaal een onderscheid gemaakt tussen detailhandelsvoorzieningen en 'overige
voorzieningen'. Onder 'overige voorzieningen' vallen cultuur, gezondheidszorg, maatschappelijke dienstverlening, onderwijs, toerisme en recreatie. De ontwikkelingen ten aanzien
van de voorzieningen worden besproken aan de hand van vijf ruimtelijke ordeningsplannen.
Telkens wordt aangegeven op welk deel van het plan- en studiegebied de plannen met de
(concrete) beleidsmaatregelen betrekking hebben.
Structuurvisie 2015
Volgens de provinciale 'structuurvisie 2015' is voor recreatie en toerisme (verblijfsaccommodaties, nieuwe natuurgebieden, bossen en recreatieve routes) nog veel ruimte
in het landelijke gebied nodig. De nadruk ligt op de kwaliteit en bereikbaarheid van voorzieningen in recreatiegebieden. De provincie wil de kwaliteit van het landelijk gebied
ontwikkelen door het cultuurhistorisch besef te vergroten. Recreatie- en natuurgebied
Spaamwoude wordt in de 'structuurvisie 2015' genoemd als onderdeel van een verder te
ontwikkelen recreatie- en natuurlandschap dat globaal de Haariemmermeer moet bestnjken.
Regionaal Structuurplan ROA
De algemene doelstelling voor voorzieningen wordt in het ontwerp ROA structuurplan als
- volgt beschreven: Het bereikbaar en toegankelijk houden danwel maken van voorzieningen,
en het verhogen van het voorzieningenniveau. Deze doelstelling is vooral gericht op de
recreatievoorzieningen en de sportaccomodaties.
Bij de ruimtelijke inpassing van voorzieningen worden de volgende criteria gehanteerd:
• Aandacht voor de ruimtelijke kwaliteit door middel van concentratie, bundeling en
ruimtelijke geleding.
• Intensief ruimtegebruik door verdichting en meervoudig grondgebruik.
• Beperking van de mobiliteit.
• Schoon milieu (concentratie milieubelasting).
• Natuurlijk milieu (ecologische samenhang).
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Voor een aantal voorzieningen sectoren zijn de doelstellingen nader uitgewerkt.
• Onderwijs - Gezien het bezoekersintensieve karakter bestaat de voorkeur om de
onderwijsvoorzieningen nabij knooppunten van openbaar vervoer te situeren.
• Recreatie - Door het toenemende ruimtegebruik van de woningbouw en bedrijvigheid
zal het totaal oppervlak landelijk gebied afnemen. Voor 2005 wordt er een tekort aan
recreatiemogelijkheden verwacht.
• Winkels - Het schaalvergrotingsproces zal leiden tot het verder afnemen van het aantal
kleinere winkelcentra. Perifere detailhandel mag zich alleen vestigen in aansluiting op
bestaand stedelijk gebied met een goede bereikbaarheid per openbaar vervoer.
Intergemeentelijk structuurplan Zuid-Kennemerland
In het ISP wordt het beleid met betrekking tot de voorzieningen als volgt beschreven:
• Spreiding en bereikbaarheid moeten toegesneden zijn op het beoogde gebruik.
Publiekstrekkende voorzieningen moeten zo dicht mogelijk gelokaliseerd worden op
of bij een openbaar-vervoerlijn. Voor voorzieningen die minder publiek trekken geldt
de regel: spreiding over het gebruikersgebied, zodanig dat met zo min mogelijk
verplaatsingen volstaan kan worden.
• Efficiënt ruimtegebruik door concentratie van voorzieningen waar dit mogelijk is, zonder
het gebruik en de bereikbaarheid aan te tasten. Voorzieningen die met elkaar vergelijkbaar zijn of elkaar aanvullen moeten bij elkaar worden gezet.
Het ISP heeft ten aanzien van het plan- en studiegebied betrekking op Halfweg (inclusief
Vinkebrug) en Ruigoord. De volgende concrete beleidsmaatregelen worden genoemd:
• In Spaarnwoude (oostzijde) zullen op termijn drie golfterreinen ingericht worden.
• De recreatie in Spaamwoude moet verder ontwikkeld worden. Bossen in combinatie met
waterspeelgelegenheden kunnen hiervoor zorgen. De Inlaagpolder (in het noorden van
Spaarnwoude) komt hier waarschijnlijk voor in aanmerking.
De ontwikkeling van de winkelvoorzieningen/detailhandel wordt in het ISP beschreven als
onderdeel van de bedrijvigheid. Voorop staat het handhaven van een gevarieerd aanbod
en het handhaven van een goed gespreid en bereikbaar stelsel van winkelcentra. Door de
voortschrijdende tendens naar concentratie in steeds minder winkelcentra zullen steeds
meer kleine buurtwink&s en buurtwinkelcentra verdwijnen. Voor Halfweg zal Haarlem in
toenemende mate de functie van bovenregionaal winkelcentrum vervullen. Op het gebied
van cultuur, onderwijs en maatschappelijke dienstverlening worden er in het ISP voor
Halfweg geen concrete beleidsmaatregelen genoemd.
Structuurplan Haarlemmermeer 2005
Het beleid ten aanzien van de voorzieningen in de Haartemmermeer (waaronder de kernen
Lijnden, Zwanenburg en Badhoevedorp) staat beschreven in het bovengenoemde plan.
De hoofdlijnen die van toepassing zijn op voorzieningen worden als volgt beschreven:
• Concentratie
• Verdichting rond knooppunten van openbaar vervoer.
• Nabijheid van wonen, werken, recreëren en voorzieningen.
• Prioriteit voor langzaam verkeer en openbaar vervoer.
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• De groengebieden in Haailemmermeer hebben zowel een geledings- als een recreatieve
functie.
• Optimale faseerbaarheid door de ontwikkeling van nieuwe voorzieningen in de pas te
laten lopen met de verstedelijking.
In meerdere ruimtelijke plannen naast het Structuurplan Haarlemmermeer 2005 (v.b.
partiële herziening van het streekplan ANZKG voor de Haarlemmermeer) wordt een
groen carré' rond Schiphol aangegeven. Direct aan de zuid-west kant van de A9 is
hiervoor een agrarisch groengebied met recreatief medegebruik geprojecteerd.
Concrete beleidsmaatregelen voor Lijnden, Zwanenburg en Badhoevedorp:
In de kernen Zwanenburg en Badhoevedorp bestaan voor de detailhandel slechts
beperkte ontwikkelingsmogelijkheden.
I
•Het economisch beleid is bij ontwinkeling in de kleine kernen gericht op het handhaven
van de sterke en afbouwen van de zwakke functies door middel van advisering, sanering
en subsidies.
• De basiskwaliteit van het bestaan dient zoveel mogelijk gehandhaafd te worden via
de maatschappelijke instellingen en collectieve voorzieningen.

Ontwerp structuurplan Amsterdam 1994, Open Stad
In 'Open Stad' wordt binnen de voorzieningensector het beleid als volgt weergegeven.

• Detailhandel: Het beleid is erop gericht om naast het kemwinkelapparaat de functie van
de vijf huidige stadsdeelcentra (waaronder het Osdorpplein) te behouden. Daarnaast
wordt het planologisch mogelijk gemaakt om ook in werkgebieden winkelvoorzieningen
te realiseren rondom knooppunten van openbaar vervoer.
• Cultuur De positie van Amsterdam als (inter)nationaal centrum van cultuur dient te
worden versterkt. Speciale aandacht is gewenst voor de ligging van de voorzieningen,
in verband met de bereikbaarheid.
• Toerisme: Substantiëfe groei van het toerisme moet mogelijk gemaakt worden door onder
andere de toeristisch-recreatieve infrastructuur te verbeteren.
• Onderwijs: Bij het hoger onderwijs vindt een proces van schaalvergroting, taakverdeling
en concentratie plaats. Voor de huisvesting van deze instellingen wordt primair gekeken
naar de binnenstad en directe omgeving. Locaties buiten het centrum zullen gevestigd
worden nabij knooppunten van openbaar vervoer.
• Maatschappelijke zorg en Gezondheidszorg: De planning zal steeds meer in handen
komen van verzekeraars en zorgaanbieders. Er wordt gestreefd naar een heldere
taakverdeling en verantwoordelijkheid van de financier, de aanbieder van de diensten
en de consumentlaanbieder.

Voor de Amsterdamse stadsdelen uit het plan- en studiegebied zijn er met betrekking tot
de voorzieningen onder andere de volgende concrete beleidsmaatregelen ontwikkeld:
• Westelijk Havengebied - Het noordelijk deel van het Geuzenbos (in het plangebied) zal
worden ingericht als vuilstort. Na storting zal het gebied opnieuw worden ingericht als
bos.
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• Geuzenveld/Slotermeer - De Brettenzone (ligging in plangebied) zal ingericht worden
als groengebied, waardoor de recreatieve en ecologische betekenis als verbinding tussen
het Westerpark en Spaamwoude wordt versterkt.
• Geuzenveld/Slotermeer- In de Osdorper Binnenpolder Noord (ligging in plangebied)
wordt natuurontwikkeling wenselijk geacht met een functie voor extensief recreatief
gebruik en ter ondersteuning van de ecologische verbindingszone SpaamwoudeAmstelland.
• Geuzenveld/Slotermeer- In het kader van de hoofdgroenstructuur zullen er een aantal
groene fietsroutes worden aangelegd, zoals langs de Noordzijde van Ookmeer, tussen
de Sloterplas en Brettenzone via het Eendrachtspark en langs de spooriijn naar Teleport.
• Osdorp - De Osdorper Binnenpolder Zuid, een deel van de Osdorper Bovenpolder
en een deel van de Lutkemeerpolder (allen in plangebied) zullen worden ontwikkeld tot
een groengebied waar afwisselend natuurwaarden en recreatieve waarden het
hoofdgebruik zullen zijn.
• Osdorp - Het Osdorpplein zal worden versterkt om te kunnen functioneren als
stadsdeelcentrum voor de omliggende stadsdelen. In de nieuwe woongebieden worden
daarom geen nieuwe stadsdeelvoorzieningen gebouwd.
In stadsdeel SlotervaartlOvertoomse Veld vormt de mogelijke vestiging van de Technische
en Maritieme Faculteit van de Hogeschool van Amsterdam de belangrijkste ontwikkeling
op het gebied van de voorzieningen.
Een laatste opmerking met betrekking tot de voorzieningen betreft de nutsvoorzieningen.
In het Westelijk Havengebied zal in de komende jaren ruimte worden geboden aan
(nuts)voorzieningen met een grote ruimtebehoefte en/of met een hoge milieubelasting. Er
zal worden onderzocht of de aanwezige kabel- en leidingstroken nog voldoen aan de
behoefte.
In Geuzenveld/Slotermeer en Osdorp zal overeenkomstig het streekplan ANZKG ruimte
worden gereserveerd voor de aanwezige regionale leidingstrook richting Westpoort. De
toelaatbaarheid van de ruimtelijke ontwikkelingen rondom de Ieidingstroken is ondermeer
afhankelijk van de aard van de transportfunctie, de doorsnede van de leiding en de
maximaal toelaatbare druk (streekplan ANZKG, ontwerp partiële herziening Haarlemmermeer/ Schiphol, 1994).
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3.3

Slotbeschouwing

Het plan- en studiegebied zal zich de komende jaren verder ontwikkelen op sociaaleconomisch gebied. De prognoses en vooruitzichten geven aan dat zowel de bevolking,
bedrijvigheid en werkgelegenheid zullen toenemen. De ruimtelijke structuur zal hierdoor
een groot aantal veranderingen ondergaan.
De bevolkingstoename in het plan- en studiegebied zal naar verwachting voornamelijk
plaatsvinden in de westelijke stadsdelen van Amsterdam. Door woningbouw in 'uitleglocaties'
zal het aantal jongeren (0-19 jarigen) in de Amsterdamse stadsdelen in het plan- en
studiegebied tot 2005 toenemen. Het aandeel 20-64 jarigen blijft bijna stabiel. Een groeiend
deelnemingspercentage is verantwoordelijk voor een toename van de beroepsbevolking
tot het jaar 2005.
Na 2005 ligt het in de lijn der verwachting dat de arbeidsparticipatie van vrouwen voigroeid
is, waardoor het deelnemingspercentage minder snel zal toenemen. De bedrijvigheid in het
plan- en studiegebied zal na een paar magere jaren weer toenemen. De prognoses geven
aan dat zelfs volgens de behoedzame scenario's de komende jaren de jaarlijkse uitgifte
van bedrijven- en kantorenterreinen zal toenemen ten opzichte van de laatste paar jaren.
De toename van de werkgelegenheid hangt samen met de ontwikkelingen in de bedrijvigheid.
Voor de periode tot 2010 wordt jaarlijks een toename van de werkgelegenheid verwacht.
Het aantal banen zal vermoedelijk vooral stijgen in de (luchthaven gebonden) transportsector
en de zakelijke en financiële dienstverlening.
De toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen in het plan- en studiegebied worden voor het
grootste deel beïnvloed door Amsterdam. Enerzijds doordat het grootste gedeelte van het
plan- en studiegebied in Amsterdam ligt. Daarnaast zorgt de verdere ontwikkeling van
Amsterdam als stedelijk knooppunt uit de VINEX voor een groot aantal projecten op het
gebied van woningbouw, werkgelegenheid en bedrijvigheid. De gemeente Haarlemmerliede
en Spaamwoude probeert vast te blijven houden aan de geledende functie die het vervult
tussen de stadsgewesten Haarlem en Amsterdam. Voor de Haarlemmermeer vormt de
verdere ontwikkeling van Schiphol een bron van economische groei.
In een groot aantal ruimtelijke ordeningsplannen wordt het voorgenomen beleid geschetst
dat bij zou moeten dragen aan een verhoging van de bereikbaarheid en leefbaarheid in
de kernen, buurtcombinaties en stadsdelen uit het plan- en studiegebied. De
beleidsmaatregelen vertonen een grote mate van overeenstemming. Het locatiebeleid van
de overheid ('het juiste bedrijf op de juiste plaats') vormt de basis van het mobiliteitsgeleidende beleid. Een groot aantal infrastructurele projecten vormt een uitwerking van dit beleid.
Op basis van de toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen kan een aantal (mogelijke)
kwalitatieve gevolgen voor de mobiliteit en vervoerskeuzen in het plan- en studiegebied
worden afgeleid. Hierdoor wordt meer inzicht verkregen in de te verwachten verkeersbelasting op de N200 indien deze niet verlegd wordt (het nulalternatief).
• Omvangrijke woningbouw op zowel uitleglocaties als binnenstedelijk gebied zal zorgen
voor een toenemend aantal inwoners. Ook de beroepsbevolking zal sterk toenemen. Het
gevolg: meer verplaatsingen.
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• De uitgifte van bedrijven- en kantorenterreinen en de daarmee samenhangende
ontwikkeling van de werkgelegenheid zal zich naar verwachting herstellen. Onder de
bedrijventerreinen die ontwikkeld gaan worden bevinden zich een aantal minder goed
per openbaar vervoer te bereiken C-locaties, waardoor het gebruik van de auto voor
zowel werknemers als bezoekers noodzakelijk blijft.
• De ontsluiting van toekomstige en reeds bestaande werklocaties door het openbaar
vervoer zal verbeteren door verregaande uitbreiding van de spoonnfrastructuur. Daarbij
moet ook gedacht worden aan verbetering van het stads- en streekvervoer (bus, tram
en metro) en het fletswegennet. In samenhang met een stringent parkeerbeleid kan op
de bestaande werkiocaties een verandering van de modal split in het voordeel van het
openbaar vervoer worden behaald.
• Een groot deel van het aantal verplaatsingen in het plan- en studiegebied wordt
veroorzaakt door sociaal-recreatief verkeer. Het zijn voor een belangrijk deel voorzieningen die het sociaal-recreatief verkeer creëren. Toekomstige voorzieningen zullen conform
het locatiebeteid gesitueerd worden rondom knooppunten van openbaar vervoer.
Daarnaast zal de bereikbaarheid van reeds bestaande voorzieningen met het openbaar
vervoer worden verbeterd. Door bovenstaande maatregelen zou het aandeel van het
openbaar vervoer op het aantal 'sociaal-recreatieve verplaatsingen' kunnen toenemen.
De toekomstige omvang van de sociaal-recreatieve verplaatsingen is moeilijk in te
schatten.
Op het gebied van cultuur, onderwijs en maatschappelijke dienstverlening zal het proces
van schaalvergroting en efficiency doorzetten. Hierdoor zal het totale aantal instellingen
afnemen en zich concentreren in een paar grote instellingen. Het aantal verplaatsingen
zou hierdoor niet sterk hoeven te groeien. Het aantal verplaatsingen dat het gevolg is
van recreatieverkeer zal naar verwachtingen wel kunnen toenemen. In de ruimtelijke
ordeningsplannen wordt immers aangegeven dat de kwaliteit en daarmee de aantrekkingskracht van de recreatiegebieden moeten worden verbeterd. Een groeiende tendens
naar een vierdaagse werkweek met meer vrije tijd kan de omvang van het recreatieverkeer versterken.
Het resultaat van het verkeers- en vervoersbeleid op de beperking en geleiding van het
aantal verplaatsingen in het plan- en het studiegebied is afhankelijk van de uitwerking
en effectiviteit van het totaalpakket aan beleidsmaatregelen. In 'Open Stad' wordt
verondersteld dat het aantal autokilometers van en naar Amsterdam zal stijgen door een
toenemend forensisme.
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4

HOOFDBELEIDSDOELSTELLINGEN EN TOETSINGSCRITERIA

4.1

Inleiding

Uit het ruimtelijke ordeningsbeleid van het Rijk, de provincie Noord-Holland, het Regionaal
Orgaan Amsterdam, het gewest Zuid-Kennemertand en de betrokken gemeenten kan voor
het plan- en studiegebied een aantal concrete hoofdbeleidsdoelstellingen worden afgeleid.
Vervolgens bieden de hoofdbeleidsdoelstellingen de mogelijkheid om toetsingscnteria vast
te stellen. Op basis van deze criteria kunnen de verschillende tracé-alternatieven worden
getoetst op de effecten voor de ruimtelijke ordening in het plan- en studiegebied.
Toetsingscriteria zijn aan hoofdbeleidsdoelstellingen van de verschillende overheden
ontieende meetbare grootheden, waarmee kan worden bepaald in hoeverre een alternatief
leidt tot gewenste c.q. tot ongewenste effecten ('projectnotalm.e.r. de Westrandweg', 1989).
Het is niet mogelijk om in alle gevallen waar het noodzakelijk is tot een kwantificeerbaar
criterium te komen omdat de benodigde gegevens ontbreken of onvolledig zijn. In het kader
van deze deelnota staan de effecten op de ruimtelijke ordening centraal. Voor de criteria
met betrekking tot de autobereikbaarheid wordt in deze rapportage een situatieschets
gegeven (Voor het langzaam verkeer wordt verwezen naar de studie sociale aspecten).
In de vorige hoofdstukken is er een indicatie gegeven van mogelijke effecten van
bevolkingsgroei, de ontwikkeling van de woningvoorraad en de werkgelegenheidsontwikkeing op de mobiliteit. Zoals in de inleiding al werd aangegeven, dient dit rapport als input
voor een op te stellen projectnota met een daarin geïntegreerde milieu-effect rapportage.
Voor vraagstukken met betrekking tot de effecten van de tracé-alternatieven op de
economische ontwikkeling wordt zo nodig verwezen naar de economische effect rapportage.
Om een compleet beeld te krijgen van de toetsingscnteria worden ze in dit hoofdstuk kort
op een rijtje gezet.
Bij het vaststellen van de toetsingscnteria is voor een groot deel aangesloten bij de criteria
zoals die beschreven staan in de 'projectnota/m.e.r. de Westrandweg' (1989) en de
'handleiding projectnota's (1994) van Twijnstra en Gudde.
De toetsingscriteria zijn vastgesteld vanuit de gedachte dat de criteria relevant (moeten)
- zijn voor de ruimtelijke ordening, toetsbaar c.q. operationaliseerbaar moeten zijn en
verschillen tussen de alternatieven naar voren moeten brengen. De toetsingscriteria zijn
zo kort mogelijk weergegeven in een grammaticale structuur die waar mogelijk gelijk is.
Hierdoor wordt sneller inzicht in de toetsingscriteria en de effecten van de tracé-alternatieven
verkregen.
Uitgangspunt in deze deelnota is het aspect van de ruimtelijke ordening. Binnen dit aspect
worden voor de beleidssectoren bevolking en wonen, bedrijvigheid en werkgelegenheid,
verkeer en vervoer, voorzieningen en cultuurhistorie de hoofdbeleidsdoelstellingen voor
het plan- en studiegebied op een rij gezet. Zo kan het Tweede Structuurschema Verkeer
en Vervoer (SVV-ll) gezien worden als een uitwerking van de Vierde Nota over de
Ruimtelijke Ordening Extra (VINEX) voor de sector verkeer en vervoer.
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4.2

Hoofdbeleidsdoelstellingen en toetsingscritena

4.2.1 Ruimtelijke ordeningsbeleid algemeen
Het Rijksbeleid ten aanzien van de ruimtelijke ordening wordt uiteengezet in de VINEX
(deel III, 1991). Hoofduitgangspunten van het ruimtelijk ontwikkelingsperspectief zijn
derhalve het door middel van ruimtelijk beleid:
• Versterken van sterke punten in economisch en ruimtelijk opzicht en het benutten van
ontwikkelingskansen van ons land, met behoud van milieuwaarden.
• Vergroten van de ruimtelijke verscheidenheid.
• Benutten en versterken van de eigen kwaliteiten van de verschillende landsdelen
(waaronder hun economische potenties).
In de Actualisering van de Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening Extra (deel , 1997)
worden de in de VINEX uitgezette hoofdlijnen van het ruimtelijk beleid verder geconcretiseerd. Voor het onderdeel verstedelijking zijn de hoofdlijnen uitgewerkt tot concrete
maatregelen voor de eerste helft van de periode, de periode tot het jaar 2005. Het accent
ligt hierbij op:
In de als open ruimten aangewezen gebieden geldt een restrictief beleid. Dit betekent
•
het volgende: In de Actualisenng van de Vinex in kaart gebrachte gebieden, waaronder
een gedeelte van de zone tussen Amsterdam, mag in beginsel geen uitbreiding van
ruimtebeslag door verstedelijking plaatsvinden buiten in streekplan nen rond kernen
aan te geven bebouwingscontouren. Doormiddel van deze stringente invulling van
het bundelingsbeleid moet worden gestreefd naar beperking van de aantasting van
de ecologische en landschappelijke waarden, naar verrnijding van onnodige mobiliteit
en naar versterking van het stedelijk draagvlak.
•
Het kabinet streeft verder naar een zodanige ruimtelijke ontwikkeling dat de
(dagelijkse) functionele relaties op het gebied van wonen, werken en verzorging zich
op de schaal van het stadsgewest kunnen afspelen.
• Om te voorkomen dat de stadsgewesten aaneengroeien en om open ruimten tussen
de stadsgewesten te handhaven c.q. te ontwikkelen, zijn en worden er bufferzones
aangewezen. Bufferzones zijn goed ingerichte open ruimten tussen stadsgewesten
waarin enerzijds door zorgvuldige bestemming, inrichting en beheer en door
strategische grondaankopen door de rijksoverheid een duurzaam agrarisch grondgebruik en in delen een inrichting voor dagrecreatie, bos en natuur wordt nagestreefd
en anderzijds geen verder ruimtebeslag voor verstedelijking mag plaatsvinden, anders
dan binnen de bebouwingscontouren van stedelijke enclaves en geen nieuw vestinging
van glastuinbouw mag plaatsvinden buiten de vigerende planologische capaciteit.
Niet-substantiële bebouwing die gekoppeld is aan het gebruik aan het gebruik van
de genoemde landelijke gebiedsfuncties toegestaan. Ook de realisering van nieuwe
landgoederen is toegestaan, mits deze een duidelijke verbetering van de ruimtelijke
kwaliteit van het gebied tot gevolg hebben. De bufferzone omsluit de kernen Halfweg
en Zwanenburg aan de Noord- West en Zuidzijde. Alleen de zone tussen de kernen
Halfweg! Zwanenburg en Amsterdam maakt geen deel uit van dit buffergebied.
Het ruimtelijk beleid van het Regionaal Orgaan Amsterdam (ontwerp regionaal structuurplan
1995-2005, 1995) is gericht op:
•
Het inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen door het bieden van ruimte voor
wonen, werken, verplaatsen en recreëren.
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•

Het scheppen van een (internationaal) aantrekkelijk en concurrerend vestigingsmilieu
voor zowel bedrijven als werknemers.

Het gemeentelijk beleid van de gemeente Amsterdam (ontwerp structuurplan Amsterdam
1994 Open Stad, 1994) is gericht op versterking van de internationale positie in ruimtelijk
en economisch opzicht door het scheppen van de ruimtelijke voorwaarden naar capaciteit
en kwaliteit en het vergroten van de ruimtelijke keuzemogelijkheden voor mensen die
wonen en werken in Amsterdam.
Het gemeentelijk beleid van de gemeente Haarlemmermeer (voorontwerp structuurplan
2005, 1994) is gericht op het creëren van een samenhangende ruimtelijke en functionele
structuur die ten dienste staat van een goed woon-, werk- en leefmilieu in de Haarlemmermeer. Kempunt in deze strategie is het bereiken van ruimtelijke kwaliteit die opgebouwd
is uit de elementen gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde.
De Partiële herziening van het Streekplan ANZKG Haarlemmermeer en Schiphol (1995)
kwam in hoofdstuk 3 al aan bod. Hier kwam naar voren dat de capaciteitsuitbreidingen van
zowel woningen als bedrijven voornamelijk buiten het studiegebied plaats zullen hebben.
De woningbouw zal voornamelijk geconcentreerd zijn in Hoofddorp-West en Nieuw Vennep.
Daarnaast gaat er meer aandacht uit naar de kleinere kernen en het landelijk gebied.
Het gemeentelijk beleid van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude (ontwerp
Intergemeentelijk Structuurplan Zuid-Kennemerland, 1993) is gericht op het behouden en
benutten van de ontwikkelingsmogelijkheden van de aanwezige natuur en landschapsopbouw onder verbetering van het aanwezige leefmilieu en het behouden van de dynamiek
van de stedelijke samenleving als onderdeel van de Noordvieugel van de Randstad. Deze
beleidslijn komt in grote lijnen overeen met de beleidsuitspraken van de gemeente
Haarlemmerliede en Spaamwoude in het 'streekplan voor het Amsterdam-Noordzeekanaaigebied (1987).

4.2.2

Beleidssector bevolking en wonen

Uit de verschillende ruimtelijke ordeningsplannen die betrekking hebben op het plan- en
studiegebied is de volgende hoofdbeleidsdoelstelling ten aanzien van bevolking en wonen
af te leiden: Doel van het beleid is de huidige capaciteit voor woningbouw te realiseren
om zo te kunnen voldoen aan de toenemende woningbehoefte en zo mogelijk het
- woningtekort te verminderen. Uitbreiding van de woningvoorraad dient niet alleen plaats
te vinden door nieuwbouw op uitleglocaties, maar ook door de maximale benutting van
functieverandering en intensivering in binnenstedelijk gebied. Het streven is gericht op
tijdige en hoogwaardige ontsluiting van geprojecteerde woningbouwlocaties door middel
van wegen en openbaar vervoer (Open Stad, 1994; VINEX deel III, 1991).
Een tracé-alternatief van de N200 kan bestaande of geprojecteerde woningbouw
(gebieden) doorkruisen, waardoor sloop van de betreffende woningen noodzakelijk zou
worden. Met geprojecteerde woningbouwlocaties worden zowel precieze locaties als
ontwikkelingsrichtingen bedoeld. Daarnaast kan een tracé-alternatief de ontsluiting c.q.
bereikbaarheid van bestaande of geprojecteerde woonwijken verbeteren of verslechteren.
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TOl:

Doorkruisen van woningen
Het aantal bestaande woningen dat doorkruist wordt dient zoveel mogelijk beperkt
te worden.
Bereikbaarheid van woongebieden
Een eventuele vermindering van de (lokale) bereikbaarheid van bestaande
woongebieden dient zoveel mogelijk beperkt te worden.
Doorkruisen van geprojecteerde woongebieden
Verlies van geprojecteerde woongebieden dient zoveel mogelijk beperkt te worden.
Bereikbaarheid van geprojecteerde woongebieden
Een eventuele vermindering van de (lokale) bereikbaarheid van geprojecteerde
woongebieden dient zoveel mogelijk beperkt te worden.

Ter verduidelijking van het rapport zijn de toetsingscritena met betrekking tot het ruimte
gebruik en die met betrekking tot de bereikbaarheid onder gebracht in aparte hoofdstukken.
Toetsingscriteria TC1 en TC3 worden besproken in hoofdstuk 6. De toetsingscntena TC2
en TC4 komen in hoofdstuk 7 aan bod.

4.2.3 Beleidssector bedrijvigheid en werkgelegenheid

Doel van het beleid is het benutten van de nationale en internationale potenties van het
economisch kemgebied van Nederland, vooral met het oog op de betekenis van Nederland
als transport- en distributieland door het in stand houden en verbeteren van de bereikbaarheid van Schiphol en de Rotterdamse haven en de internationale verbindingen (VINEX,
deel III, 1991, p.165). Verbetering van het productiemilieu moet de (inter)nationale
concurrentiepositie versterken. Belangrijke elementen in dit perspectief zijn het waarborgen
van de bereikbaarheid van bestaande en geprojecteerde economische centra door investenngen in zowel het openbaar vervoer als weginfrastructuur. Daarnaast is het beleid gericht
op het aanbieden van een voldoende en gevarieerd pakket van bedrijven- en
kantorenterreinen.
Doorkruising van een werkgebied is vergelijkbaar met doorkruising van een woongebied.
Een tracé-alternatief kan zowel bestaande als geprojecteerde bedrijven- en kantoren(terreinen) doorkruisen. Daarnaast kan een alternatief de ontsluiting van bestaande of
geprojecteerde bedrijven- en kantoren (terreinen) verbeteren of verslechteren. Verbetering
van de bereikbaarheid doet de vervoerskosten afnemen ('projectnota/m.e.r. de Westrandweg', 1989). De vermindering van de vervoerskosten van het zakelijk verkeer verbetert
het economisch functioneren van de bestaande en geprojecteerde bedrijvigheid. Daarnaast
vergroot een verbeterde bereikbaarheid de kansen voor economische ontwikkeling in het
algemeen.

Doorkruisen van bedrijven- en kantorenterreinen
Het aantal bestaande bednjven- en kantoren (terreinen) dat doorkruist wordt dient
zoveel mogelijk beperkt te worden.
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Bereikbaarheid van bedrijven- en kantorenterreinen
Een eventuele vermindering van de (lokale) bereikbaarheid van bestaande
bedrijven- en kantoren (terreinen) dient zoveel mogelijk beperkt te worden.
Doorkruisen van geprojecteerde bedrijven- en kantorenterreinen
Verlies van geprojecteerde bedrijven- en kantoren (terreinen) dient zoveel mogelijk
beperkt te worden.
Bereikbaarheid van geprojecteerde bedrijven- en kantorenterreinen
Een eventuele vermindering van de bereikbaarheid van geprojecteerde bedrijvenen kantoren (terreinen) dient zoveel mogelijk beperkt te worden.
Bovengenoemde criteria zijn vooral van toepassing op bedrijven- en kantorenterreinen.
Toetsingscriteria TC5 en TC7 worden behandeld in hoofdstuk 6. De andere twee, TC6
en TC8 zijn opgenomen in de economische effect rapportage.
Ook de landbouw maakt echter deel uit van de nationale bedrijvigheid. Het westelijk deel
van het plan- en studiegebied heeft voor een groot deel een agrarische bestemming. In
het 'voorontwerp structuurplan 2005' van de gemeente Haarlemmermeer (1994) wordt
gesteld dat bij de aanpassing van het landelijk gebied door grote infrastructurele werken
rekening gehouden moet worden met onnodige 'schade-snijdingen' van agrarische arealen.
In het 'ontwerp structuurplan 1995-2005 van het ROA wordt een soortgelijke doelstelling
geformuleerd. Met deze doelstellingen is het beleid ten aanzien van de agrarische bedrijvigheid zoveel mogelijk gericht op het behoud van bestaande gebieden met agrarische
bestemming.
Doorkruisen landbouwgronden
Het verlies aan grond met agrarische bestemming dient zoveel mogelijk beperkt
te worden.
Kavelstructuur
De bestaande kaveistructuur dient zoveel mogelijk in stand te blijven.
Zowel toetsingscriterium TC9 als TC10 zijn opgenomen in hoofdstuk 6.
Doorsnijding van agrarische wegen kan delen van agrarische bedrijven slecht- of
onbereikbaar maken. Dit leidt tot het volgende toetsingscriterium:
-

TC11: Bereikbaarheid van landbouwbedrijven
Een eventuele vermindenng van de bereikbaarheid van agransche bedrijven dient
zoveel mogelijk beperkt te blijven.
Toetsingscriterium TC1 1 wordt in deze deelnota buiten beschouwing gelaten.
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1
4.2.4

Beleidssector verkeer en vervoer

De hoofdbeleidsdoelstelling in de ruimtelijke ordeningsplannen ten aanzien van verkeer
vervoer (SVV-ll, RVVP's) bestaat uit drie delen namelijk:
• Verbetering van de bereikbaarheid.
•
Geleiding en beperking van de mobiliteit.
• Verbetering van de leefbaarheid
In het SW-ll worden concrete en toetsbare 'streefbeelden' beschreven die kunnen dienen
als toetsingscnteria voor deze projectstudie. Daarvoor dienen de streefbeelden wel enige
relatie met de ruimtelijke ordening te vertonen.
TC 12: Bereikbaarheid van zeehavengebieden
Het streven is gericht op een aantakking van de zeehavengebieden op de
nationale en internationale hoofdinfrastructuur (bereikbaarheid).
Bereikbaarheid van Schiphol
Het streven is gericht op een goede bereikbaarheid van Schiphol door onder
andere goede wegverbindingen.
In het SVV-II wordt onder 'spoor 17' vernield dat voor het verkeer vanuit de landelijke
gebieden de transferia moeten zorgen voor een hoogwaardige gecombineerde autoopenbaar vervoersverbinding. Een transferium is een middel dat auto en openbaar vervoer
aan elkaar koppelt. In het plan- en studiegebied zijn een paar transferia gepland. Een tracéalternatief kan de bereikbaarheid van een geprojecteerd transferium beïnvloeden.
Bereikbaarheid geproiecteerd transferium
De eventuele vermindering van de bereikbaarheid van een geprojecteerd transferium dient zoveel mogelijk beperkt te worden.

4.2.5

Beleidssector voorzieningen

De toetsingscriteria ten aanzien van voorzieningen hebben betrekking op de onderdelen
recreatie, cultuurhistorie, nutsvoorzieningen en waterbeheer. De onderdelen cultuur,
onderwijs, maatschappelijke dienstverlening, gezondheidszorg en winkelvoorzieningen
worden buiten beschouwing gelaten omdat de verschillende tracé-alternatieven zo goed
als geen (in)direct effect op de ontwikkeling van bovenstaande voorzieningenonderdelen
hebben.
Rrti

Recreatie is een breed begrip. Bij het opstellen van de ruimtelijke ordeningseffecten van
de tracé-alternatieven ten aanzien van de recreatie worden de volgende gebieden tot de
bestemming recreatie gerekend:
• openbaar groen
• sportvelden
•
volkstuinen
• natuurgebieden

•
•
•
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groenstroken
verspreide bosschages
specifieke recreatiegebieden

In de beleidsnota openluchtrecreatie 1992-2010, 'kiezen voor recreatie' (regeringsbeslissing, 1993) wordt gekozen voor een beleid waarin bestaande recreatiemogeUjkheden
tenminste gehandhaafd blijven. Andere belangrijke aandachtspunten uit deze nota zijn:
• Bevorderen van recreatief medegebruik in landelijke gebieden.
• Het vergroten van de bereikbaarheid van het landelijk gebied, met name voor
milieuvriendelijke verkeerssoorten.
Het 'ontwerp regionaal structuurplan 1995-2005' van het ROA bevat beleidsuitspraken van
een soortgelijke strekking. Het bereikbaar en toegankelijk houden dan wel maken van
voorzieningen en het verhogen van het voorzieningenniveau staat voorop. Ten aanzien
van recreatie wordt in het 'ontwerp regionaal structuurplan 1995-2005' waarde gehecht
aan het beter benutten van aanwezige potenties voor recreatief medegebruik van het
landelijk gebied.
Het plan- en studiegebied behoren tot de Randstadgroenstructuur. Het werkingsgebied
van de Randstadgroenstructuur betreft de groene ruimte in de directe omgeving van de
steden van de Randstad. Met de Randstadgroenstructuur beoogt het Rijk de kwaliteit van
het landelijk gebied in de Randstad te versterken en af te stemmen op de gebruikers, dus
ook op de recreanten (Beleidsnota openluchtrecreatie 1992-2010, regeringsbeslissing,
1993).
In het 'structuurschema Groene Ruimte' (ontwerp pkb, 1992) wordt vermeld dat het Rijk
ingrepen of ontwikkelingen in of nabij recreatiegebieden, infrastructurele en andere
openbare recreatievoorzieningen, die leiden tot onomkeerbare aantasting weren. Alleen
in geval van een zwaarwegend belang kan hiervan worden afgeweken. Het gaat hierbij
zowel om kwantitatieve (areaalverlies) als kwalitatieve (doorsnijding, rustverstoring en
dergelijke) aantasting. Het SVV-ll (regenngsbeslissing, 1990) geeft aan dat versnippering
van natuur en landschap voorkomen en teruggedrongen moet worden.
In de actualisering Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening Extra (Partiële Herziening
PKB 1996) neemt de verstedelijking een centrale plaats in. Om te voorkomen dat de
verstedelijking in de Randstad zich volledig aaneen rijgt, zijn er een aantal bufferzones
ingesteld. Bufferzones zijn goed ingerichte open ruimten tussen stadsgewesten waarin
enerzijds door zorgvuldige bestemming, inrichting en beheer door strategische grondaankopen door de rijksoverheid een duurzaam agrarisch grondgebruik en in delen een inrichting
voor dagrecreatie, bos en natuur wordt nagestreefd.
Bovenstaande beleidsdoelstellingen leiden tot de volgende toetsingscriteria:

1

TC15: Doorkruisen van recreatiegebied
Het verlies aan bestaand oppervlak recreatiegebied dient zoveel mogelijk beperkt
te worden.
Een eventueel verlies aan recreatieoppervlak kan leiden tot een verplaatsing van de
recreantenstromen. Een recreatiegebied kan door oppervlakteverlies en versnippering
immers te klein of slecht bereikbaar zijn geworden om nog langer recreanten te trekken.
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Recreatief verkeer
Veranderingen in het recreatieve verkeer (naar omvang en richting) die het gevolg
zijn van verlies en versnippering van bestaand oppervlak recreatiegebied dienen
zoveel mogelijk beperkt te worden.
Doorkruisen van geprojecteerd recreatiegebied
Het verlies aan geprojecteerd oppervlak recreatiegebied dient zoveel mogelijk
beperkt te worden.
De toetsingscntena TC15 en TC17 worden behandeld in hoofdstuk 6. De veranderingen
in het recreatieve verkeer van en naar Spaamwoude (TC16) worden getoetst in hoofdstuk
7.
Nutsvoorzieningen
De aanwezigheid van Jeidingstroken (elektriciteit, telefoon, gas, water), hoogspanningskabels, ondergrondse hoge druk gasleidingen en brandstofleidingen in het plan- en
studiegebied vormt een uitgangspunt vanuit de omgeving. Het gaat daarom niet zozeer
om de gevolgen van aanleg en gebruik van een tracé-alternatief. De leidingstroken stellen
eerder bepaalde randvoorwaarden aan de aanleg van een tracé-alternatief. Hierdoor zijn
bij het doorkruisen van een leidingstrook door een tracé-alternatief speciale voorzieningen
noodzakelijk, die van invloed zijn op het weg ontwerp en daardoor vaak financiële
consequenties hebben. In het huidige beleid wordt de kabel- en Ieidingproblematiek als
integrerend onderdeel betrokken bij de ruimtelijke planvorming.
Leidingen
De doorkruising van nationale en regionale leid ingstroken dient zoveel mogelijk
beperkt te worden.
W2trbher

Een tracé-alternatief kan het lokale oppervlaktewaterstelsel verstoren. Hierdoor zullen
speciale voorzieningen moeten worden getroffen om waterafvoer en waterinlaat te continueren. Daarnaast kunnen ondanks of dankzij de te nemen voorzieningen negatieve
consequenties ontstaan voor de lokale waterhuishouding. Inklinking en verandering in de
opbrengst van de oogst zijn twee mogelijke concrete gevolgen.
Waterhuishouding
De negatieve consequenties voor de waterhuishouding die kunnen ontstaan door
de aanleg van een tracé-alternatief dienen tot een minimum beperkt te worden.
Dit toetsingscriterium wordt uitgebreid behandeld in het MER-Rapport.
Cultuurhistorie
Cultuurhistorische elementen zoals dijken, molens en kerken spelen een belangrijke rol
bij het recreatief medegebruik. In de provinciale 'structuurvisie Noord-Holland 2015' (1990)
wordt versterking van het cultuurhistorisch besef omtrent landschap, dorpen en steden
noodzakelijk geacht om de kwaliteit van het landelijk gebied te ontwikkelen. Het 'ontwerp
structuurplan Amsterdam 1994, Open Stad' (1994) geeft aan dat de historische en
ruimtelijke karakteristieken van de verschillende delen van de stad zullen worden
beschermd en versterkt. De gemeente Haarlemmermeer wil zones en plekken die van
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belang zijn vanuit het oogpunt van cultuur en natuur respecteren en versterken (voorontwerp structuurplan 2005, 1994).
Bij cultuurhistorische kenmerken kan volgens de 'projectnota/m.e.r. de Westrandweg'
(1989) onderscheid gemaakt worden naar:
•
•
•

Cultuurhistorische eenheden (polders).
Cultuurhistorische lijnelementen (dijken en kaden, vaarten en tochten, wegen en
spoorwegen).
Cultuurhistorische puntelementen (molens, gemalen, sluizen, kerken, boerderijen)

TC20: Cultuurhistorische verscheidenheid
Aantasting van de verscheidenheid van cultuurhistorische kenmerken dient zoveel
beperkt te worden.

In het volgende hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de tracé-alternatieven en de bij
de alternatieven horende varianten. Vervolgens worden in de hoofdstukken 6 en 7 de
verschillende tracé alternatieven vergeleken. Per toetsingscriteria worden de voor- en
nadelen van alternatieven tegen elkaar afgewogen. In hoofdstuk 6 van deze deelnota
worden de toetsingscriteria die betrekking hebben op het ruimtebeslag behandeld (TC1,
TC3, T05, T07,TC9 en TC10). In hoofdstuk 7 komen een aantal toetsingscriteria
aangaande de bereikbaarheid aan bod. Dit onderscheid is gemaakt omdat dit rapport in
eerste instantie is geschreven vanuit het Ruimtelijke Ordenings perspectief. De toetsingscriteria uit hoofdstuk 6 sluiten goed bij de doelstelling van deze deelnota aan en zijn mede
daardoor ook gemakkelijker te onderbouwen. Het schaalniveau waarop deze deelnota
wordt uitgevoerd maakt het zeer moeilijk om goed onderbouwde uitspraken te doen over
de veranderingen van de bereikbaarheid in de regio rond Halfweg. Daarom is gekozen
om slechts een beperkt aantal van deze toetsingscriteria in dit rapport op te nemen. In
hoofdstuk 7 worden TC2, TO 4 en T016 behandeld. Tevens wordt hier aandacht besteed
aan de wijze waarop de uitspraken tot stand gekomen zijn. Aan de hand van T02 en TC4
wordt de bereikbaarheid van (geprojecteerde) woongebieden getoetst. T016 is opgenomen
voor de bereikbaarheid van de recreatiegebieden. De toetsingscriteria T06, T08,T012,
T013 worden in de Economische Effect Rapportage behandeld. TO 19 wordt uitgebreid
in het MER- rapport behandeld.
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5

BESCHRIJVING VAN DE TRACÉ-ALTERNATIEVEN

5.1

Inleiding

De plannen voor een aanpassing van de N200 in Halfweg hebben in eerste instantie het
doel om de leefbaarheid van de kern Halfweg te verbeteren. Het huidige tracé veroorzaakt
veel overlast zoals geluidshinder en verkeersonveiligheid. Daarnaast heeft het huidige tracé
een duidelijke barrière werking voor de bewoners van de verschillende wijken van Halfweg.
Met de prognoses voor het jaar 2010 zal de drukte op de N200 naar aller waarschijnlijkheid
alleen nog maar verder toenemen. Door verlegging en of knip van een gedeelte van de
N200 moet de leefbaarheid in de kern Halfweg worden verbeterd. In de huidige situatie
wordt Halfweg doorsneden door de N200 en de spoorlijn tussen Amsterdam (Sloterdijk)
en Haarlem. Hierdoor is er sprake van een barrière tussen de verschillende buurten van
Halfweg. Bij de tracé keuze zal het effect dat de verschillende alternatieven hebben op
deze barrière worden meegewogen.
De ligging van de kern Halfweg te midden van belangrijke economische kerngebieden,
de luchthaven Schiphol, het Westelijk Havengebied en de steden Amsterdam en Haarlem,
maakt dat de verlegging van de N200 vaak in samenhang wordt gezien met de aanleg van
de Westrandweg, de capaciteitsuitbreiding van de Coentunnel, de verbreding van de
A 9 tussen Badhoevedorp en het Rottepolderplein en de verlegging van de Noordzeeweg.
Hierbij moet worden opgemerkt dat het al dan niet aanleggen van de Westrandweg naar
verwachting geen echte effecten heeft op de lokale verkeerscirculatie in Halfweg. De
CoentunneV WRW zijn autonome projecten, alleen zou het kunnen zijn dat, indien voor
een alternatief wordt gekozen de aansluiting van de WRW op de N200 wordt aangepast
Op het tracé van de WRW is een op- afrit voor de kernen Halfweg en Zwanenburg gepland.
De WRW en de capaciteitsuitbreiding van de Coentunnel zijn projecten van een andere
orde van grootte. De effecten van de WRW en van de capaciteitsuitbreiding van de
Coentunnel zijn wel relevant voor de economische activiteiten in het Westelijk Havengebied
en Schiphol. Voor de effecten op de bereikbaarheid van bedrijven- en kantoren wordt
verwezen naar de Economische Effect Rapportage.
In dit hoofdstuk worden de volgende tracé-alternatieven kort toegelicht. Waar nodig wordt
verwezen naar de beschreven scenano's.
•
•
•
•
•

Nulalternatief en Nulplus-alternatief (5.2)
Noordelijk verleggingsalternatief in drie varianten (5.3)
Zuidelijk verleggingsalternatief in twee varianten (5.4)
Verschuivingsalternatief (5.5)
Tunnelalternatjef (5.6)

De ligging van de verschillende alternatieven is in bijlage XVI in kaart gebracht.
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5.2

Nulaltematief en Nulpius-altematief

Het Nulalternatief is het resultaat van de in het plan- en studiegebied te verwachten
ruimtelijke ontwikkelingen tot 2010 zonder veriegging van de N200. In hoofdstuk 3 zijn deze
te verwachte ruimtelijke ontwikkelingen voor 2010 in beeld gebracht.
Dit alternatief heeft de functie van referentiekader voor de overige alternatieven. De
'prestatie' van de andere tracé-alternatieven wordt in de hoofdstukken 6 en 7 afgemeten
tegen de 'prestatie' van het Nulalternatief. Er mag van worden uitgegaan dat projecten en
plannen op het gebied van de ruimtelijke ordening, die op dit moment nog in uitvoering
zijn of in de planvorming zijn opgenomen (hoofdstuk 3) zullen worden gerealiseerd.
In het Nulpius-alternatief wordt uitgegaan van de uitvoering van de ruimtelijke plannen
tot 2010 zonder verlegging van de N200, maar mét een verlaging van de wegcapaciteit
van de N200 voor autoverkeer, door het terugbrengen van het aantal rijstroken naar 2x1
en het creëren van een doelgroepenstrook voor o.a de bus. Door aanvullende maatregelen
zal gewaarborgd worden dat de N200 niet zwaarder wordt belast dan bijbehorende
intensiteit van een autoweg. Naar alle waarschijnlijkheid zal het Nulpius-alternatief leiden
tot filevorming ten gevolge van grote capaciteitsproblemen ter hoogte van Halfweg

5.3 Noordelijk Verleggingsalternatief
Het Noordelijk Verleggingsalternatief beoogt alle verkeer (doorgaand en lokaal) volledig
uit de kern van Halfweg weg te halen. De drie tracés van dit alternatief voorzien in een
verlegging van de N200 langs de noordzijde van Halfweg, om het recreatiegebied
Spaamwoude. Gezien de functie van de weg en de te verwachten verkeersintensiteit wordt
bij de verlegging uitgegaan van een dubbelbaans autoweg (2x2-rijstroken) met door
verkeerslicht geregelde kruispunten en ongelijkvloerse kruisingen voor het langzame
verkeer. Voor het gedeelte ten westen van het Zijkanaal F vallen de drie tracés samen.
Dat tracé-gedeelte kruist door middel van een viaduct de spoorlijn en doorsnijdt vervolgens
het natuurgebied tussen de spoorlijn en de Spaamdammerdijk en het deelgebied Houtrak
van het recreatiegebied Spaarnwoude. Vanaf het voormalige Zijkanaal F zijn er drie
varianten. Bij aanleg van de WRW moet in elke variant het Zijkanaal F ter hoogte van
Daveren in westwaartse richting worden verschoven.
Centraal staat de afsluiting van de huidige N200 voor autoverkeer (wel doorgang voor
openbaar vervoer en langzaam verkeer). De afsluiting wordt gedacht juist ten Oosten van
de aansluiting van de Oranje Nassaustraat op de N200. Door deze afsluiting, 'knip' wordt
het doorgaand gemotoriseerde verkeer gedwongen om via de Noordelijke Verlegging te
rijden. De N200 ten westen van Halfweg zal als het gevolg van het Noordelijk Verleggingsalternatief zwaar worden belast.
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5.3.1 Variant 1 van het Noordelijk Verleggingsaltematief
In variant 1 loopt het tracé min of meer parallel aan de Wethouder van Essenweg tot aan
de Ruigoordweg, waar wordt aangesloten op de Noordzeeweg of de WRW en het
wegennet in het Westelijk Havengebied.

5.3.2 Variant 2 van het Noordelijk Verleggingsalternatief.
Vanaf het Zijkanaal F loopt het tracé diagonaal door het Geuzenbos naar de noordrand
van de Brettenzone, een 500m brede groene strook tussen de woonwijken van Amsterdam
en de tot het havengebied behorende bedrijventerreinen. Dit, maximaal tot de Seineweg
door te trekken tracé, biedt verschillende aansluitingsmogelijkheden met het Amsterdamse
wegennet en de mogelijk aan te leggen WRW.

5.3.3 Variant 3 van het Noordelijk Verleggingsalternatief
In variant 3 komt geen bocht ter hoogte van Zijkanaal F. Het tracé is gestrekt, waardoor
een restant van Zijkanaal F wordt doorsneden en een deel van de daar liggende
woonschepen niet kan worden gehandhaafd. In de Brettenzone valt variant 3 samen met
variant 2.

5.4 Verschuivingsalternatief
Het Verschuivingsalternatief beoogt een lokale vermindering van het leefbaarheidsprobleem in Halfweg, te realiseren door het doorgaande verkeer op een ongelijkvloers
verhoogde ligging strak langs de spoorlijn Amsterdam-Haarlem te voeren. Daardoor dienen
langs het hele nieuw aan te leggen wegvak geluidsschermen worden geplaatst en kan een
ongelijkvloerse kruising voor het verkeer tussen Halfweg-noord en het centrum van het
dorp worden gemaakt, die te laag is voor het vrachtverkeer, waardoor deze moeten
omrijden. In het verschuivingsaltematief zal voor het lokale en langzame verkeer in Halfweg
een smalle zuidelijke en noordelijke parallelweg beschikbaar zijn; de zuidelijke parallel
weg loopt deels over het tracé van de huidige de N200. De barrière van de N200 valt in
dit alternatief samen met de spoorlijn.
Volgens het Verschuivingsalternatief vervalt de aansluiting van de Oranje Nassaustraat
op de N200. Om de bereikbaarheid van Zwanenburg te behouden is de 2 e brug over de
Ringvaart voor dit alternatief een voorwaarde. Deze 2 brug over de Ringvaart bij
Zwanenburg ter hoogte van de Weerenweg ligt direct aan oprit/afrit van de N200 ten
westen van Halfweg. In dit tracé-alternatief wordt de gevaarlijke schuine spoorwegovergang
ter hoogte van de wethouder van Essenweg vervangen door een loodrechte kruising met
het spoor.
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5.5

Tunnelaltematief

Doel van het Tunnelaltematief is het ter plaatse opvangen en afscheiden van doorgaand
verkeer met een maximale opvang van de leefbaarheidsproblemen. In het Tunnelaltematief
wordt een tunnel voorgesteld tussen de westkant (bij de afwatering van de Haarlemmermeer-nngvaart) en de oostkant van Halfweg, de bouwkuiptunnel-vanant. Het tracé van
de tunnel is op dezelfde plaats gepland als het tracé van het verschuivingsaltematief. Door
deze ondergrondse constructie verdwijnt de barrière werking van de N200 binnen een deel
van de bebouwde kom van Halfweg. Een geboorde tunnel wordt als een relatief kostbare
oplossing gezien in verhouding tot de andere alternatieven.

5.6 Zuidelijk Verleggingsalternatief
Het doel van het Zuidelijk Verleggingsaltematief is het weghalen van het doorgaand verkeer
uit de kern Halfweg en het doorgaand verkeer om te leiden over een weg vanaf de N200
richting de A9. De autoweg volgt tussen knooppunt Lijnden en de brug over de Osdorperweg exact het tracé van de WRW. Bij de effectbepaling is bij sommige toetsingscnteria
dan ook gebruik gemaakt van 'projectnota! m.e.r. de Westrandweg' (1989). Aangezien het
knooppunt Lijnden deel uitmaakt van de verlengde WRW is bij de toetsing van het
ruimtebeslag van het tracé-alternatief knooppunt Lijndenhoek buiten beschouwing gelaten.

5.6.1

Zuidelijk Verleggingsalternatief op tracé Westrandweg (variant 1)

Het verkeer door Halfweg wordt omgeleid over een weg vanaf de huidige de N200 richting
de A9. De autoweg volgt tussen Lijnden en het viaduct over de Osdorperweg het tracé van
de WRW. Vanaf dat punt wijkt de weg af van de WRW en daalt als autoweg naar het maaiveld om geleidelijk met een boog over te gaan in de oude N200. Voor het lokaal verkeer
naar Haifweg/Zwanenburg wordt een afslag gerealiseerd.
Naar Halfweg blijft lokaal verkeer mogelijk, vanaf de N200. Doorgaand verkeer door het
dorp (behalve O.V. en langzaam verkeer) over de N200 wordt onmogelijk gemaakt tussen
de afslag Oranje Nassaulaan en de sluisjes. Doorgang voor lokaal verkeer naar Zwanenburg blijft mogelijk vanuit het westen via de 2 e brug en de Werenweg en vanuit het oosten
via Halfweg en de Oranje Nassaulaan en de oude brug.

5.6.2 Zuidelijk Verleggingsalternatief via WestrandweglA9 (variant 2)
De verbinding tussen de bestaande N200 en de A9 wordt gevormd door de Westrandweg,
uitgevoerd als snelweg. De situatie in Halfweg blijft identiek aan de situatie die ontstaat
bij een Zuidelijke Verlegging op het tracé van de WRW. Omdat bij dit alternatief uitgegaan
wordt van de WRW wordt het ruimtegebruik van dit weggedeelte niet bij de effectbeschrijving meegewogen en niet aan Halfweg toegerekend. Alleen de aan te leggen parallelbanen
van de A9 tussen kilometerpunt 38 en 42,55 worden bij de effectbeschrijving betrokken.
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In hoofdstuk 6 zullen de bovenstaande tracé-alternatieven worden gerelateerd aan de in
hoofdstuk 4 opgestelde toetsingscriteria met betrekking tot het ruimtelijk beslag. Vervolgens
worden de tracé-varianten in hoofdstuk 7 getoetst op de effecten voor de bereikbaarheid.
Het Nulaltematief vormt in beide hoofdstukken de uitgangsbasis voor het maken van
vergelijkingen.
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6 EFFECTEN VAN DE TRACÉ-ALTERNATIEVEN OP DE RUIMTELIJKE ORDENING
IN HET PLANGEBIED.

6.1

Inleiding

Een aantal van de in hoofdstuk 4 genoemde toetsingscriteria heeft betrekking op het 'pure'
ruimtebeslag, dat wil zeggen het aantal bestaande of geprojecteerde hectaren agrarische
grond, natuur, huizen of bedrijven dat zal worden doorkruist door een tracé-alternatief.
Voor deze criteria is alleen het directe ruimtebeslag van de alternatieven voor de omlegging
bij Halfweg relevant. Het ruimtebeslag van de WRW en de Noordzeeweg maakt immers
geen deel uit van het tracé-alternatief, dat ontworpen is om de leefbaarheidsproblemen
in Halfweg op te lossen. Dit uitgangspunt betekent voor deze deelnota ruimtelijke ordening
dat bij de toetsingsciteria, die verband houden met het ruimtebeslag geen onderscheid
wordt gemaakt tussen wel of geen aanleg van de WRW (behalve in het Zuidelijk
Verleggingsaltematief).
Omdat in dit hoofdstuk de tracé-alternatieven worden vergeleken aan de hand van de
toetsingscritena met betrekking tot het ruimtebeslag, wordt ingezoomd op het plangebied.
De in dit hoofdstuk gebruikte toetsingscriteria zijn in de volgende categorieën ondergebracht: bevolking en wonen, bedrijvigheid en werkgelegenheid en voorzieningen. Per
toetsingscritenum worden de (verwachte) effecten van de tracé-alternatieven op het
ruimtebeslag beschreven. De effecten van de tracé-alternatieven zijn tevens in tabelvorm
weergegeven.

6.2

Bevolking en wonen

6.2.1

TC1: Doorkruising woningen
TC3: Doorkruisen van geprojecteerde woongebieden

De prognoses en vooruitzichten voor 2010 geven aan dat zowel de bevolking, de
bedrijvigheid en de werkgelegenheid in het plan- en studiegebied zullen toenemen.
Het beleid van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude blijft in belangrijke mate
gericht op handhaving en versterking van de bufferfunctie functie die Spaarnwoude
bekleedt tussen de agglomeraties Amsterdam en Haarlem. In het kader van de VINEX voor
het stadsgewest Amsterdam zijn in de periode 1995-2005 zon 100.000 nieuwe woning
gepland (mci. Almere) en tussen 2005 en 2010 23.000 in ROA en 17.000 in Flevoland.
Deze uitbreiding van de woningvoorraad zal worden bereikt door nieuwbouw in binnen de
VINEX aangewezen uitieglocaties en door intensivenng van het gebruik van de bestaande
woningvoorraad. De ViNEX uitleglocaties zijn onder andere gepland in de Haarlemmermeer
polder. in het plangebied zijn er mede door de nabijheid van de luchthaven Schiphol geen
nieuwbouwlocaties gepland. Hierdoor is ook geen sprake van doorkruising van geprojecteerde woongebieden als gevolg van een mogelijke verlegging van de N200 in het
plangebied. De effecten van de tracé-alternatieven zijn echter wel van toepassing voor
de bestaande woongebieden.
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Het Nul- / Nu/plus-alternatief
In beide gevallen blijft de huidige situatie gehandhaafd. Er wordt geen nieuw tracé
aangelegd waardoor er ook geen sprake kan zijn van doorkruising van woningen. Het
Nulaltematief wordt als referentiekader gebruikt Bij dit alternatief is (gedeeltelijke) herbouw
echter wel degelijk mogelijk.
Het Noordelijk Verleggingsaltematlef
De varianten één en twee hebben geen invloed op de bestaande woningvoorraad.
In bijlage XVI is de ligging van de verschillende varianten weergegeven. In tegenstelling
tot de varianten één en twee ligt variant drie zuidelijker waardoor het Zijkanaal F op een
ander punt doorsneden wordt. De tracé variant doorsnijdt ter hoogte van kilometerpunt
1,5 Zijkanaal F. Naast het huidige fietspad is ruimte nodig voor het tracé en een noordelijke
parallelweg. De breedte van het tracé en parallelweg samen bedraagt 35 â 40 meter.
Daardoor worden vier tot zes woonschepen doorkruist. Ter hoogte van het te bouwen
viaduct over de Houtrakkerweg wordt een opslagloods doorsneden.
Zuidelijk Verleggingsalternatief
Het tracé-alternatief doorkruist zes percelen (circa vier woningen met schuurtjes) ter hoogte
van het viaduct over de Osdorperweg. Daarnaast worden ter hoogte van het viaduct over
de Haarlemmermeemngvaart vijf percelen (circa vier woningen met schuurtjes doorsneden).
Dit geldt voor variant 1 op het tracé van de WRW.
Variant 2 (WRW) kent weliswaar meer te doorkruisen woningen (ca 13) maar deze mogen
niet aan Halfweg worden toegerekend (zie § 5.6.2).
Verschuivingsalternatief
De breedte van het tracé inclusief de te bewaren afstand tot het spoor bedraagt circa 29
meter. Aangezien de oostzijde van de Dubbele Buurt (richting de kruising van de Oranje
Nassaustraat) een aantal meters dichter bij het spoor ligt dan de westzijde zouden hier
mogelijk vier tot zes woningen moeten verdwijnen. Daarbij moet worden aangetekend dat
deze woningen volgens de tekening (NHTZ- 1994-71577) niet worden doorkruist, maar
dat de woningen op een paar meter van het tracé zouden komen te liggen. Geluidshinder
en visuele hinder (aankijken tegen geluidsscherrn) bepalen daarom het al dan niet slopen
van deze woningen en bijbehorende schuurtjes. Bij te grote geluidshinder of visuele hinder
is het mogelijk dat een nog groter aantal woningen in de Dubbele Buurt zal moeten worden
gesloopt. Tegenover de westzijde van de Dubbele Buurt liggen (parkeer) garages. Deze
worden volledig door het tracé doorsneden.
Tunnelalternatief
In de bebouwde kom van Halfweg zal een aantal woningen (5) in de Dubbele Buurt moeten
worden gesloopt. Het ruimtelijk effect is nog niet geheel duidelijk omdat het tracé-alternatief
nog niet volledig is uitgewerkt.

Met betrekking tot het doorkruisen van woongebieden kan geconcludeerd worden dat voor
de varianten één en twee van het Noordelijk Verteggingsalternatief evenals het Nul- en
het Nu/plus-alt ernatief geldt dat de huidige situatie gehandhaafd blijft. De derde variant
van het Noordelijk Verleggingsalternatief leidt tot het doorkruisen van vier tot zes
woonschepen in Zijkanaal F. Als gevolg van hef Zuidelijk Verleggingsalfernatief (variant
1) worden in totaal acht woningen doorkruist. Bij een Verschuiving van de N200 worden
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geen woningen dooikruist maar moeten mogelijk vier tot zes woningen wijken als gevolg
van geluidsoverlast en visuele hinder. Mocht deze hinder veel overlast veroorza ken in de
Dubbele Buurt dan moeten er wellicht meer woningen worden gesloopt. Het Tunnelalternatief zal leiden tot de sloop 5 woningen.

6.3

Bedrijvigheid en Werkgelegenheid

6.3.1

TC5: Doorkruising bedrijven en kantoren
TC7: Doorkruising van geprojecteerd bedrijven- en kantorenterrein

Van doorkruising van bedrijven en kantoren is voor de meest alternatieven geen sprake.
Voor alle varianten van het Noordelijk Verleggingsalternatief geldt dat ter hoogte van het
te bouwen viaduct over de Houtrakkerweg een opslagloods doorsneden wordt. Bij het
Tunnelaltematief zal een bedrijf dat direct aan de rijksweg ligt, moeten worden gesloopt.
Uit de tabel valt af te lezen dat alleen de varianten van het Noordelijke Verleggingsalternatief invloed hebben op de hoeveelheid uit te geven bedrijven-en kantoren terrein.
Noordelijke Verlegging (variant 1)
Het tracé doorsnijdt een klein driehoekig oppervlak nog uit te geven bedrijventerrein op
Sloterdijk III. Het gaat om de strook die globaal wordt ingesloten door de brug van de
Noordzeeweg over Zijkanaal F-Vaalmuiden vanaf zijkanaal F tot en met de geplande afslagde kruising van de Noordzeeweg ter hoogte van Tijnmuiden/ Dortmuiden. De grootte van
de strook bedraagt circa 7 ha.
Noordelijke Verlegging (variant 2)
Het tracé vormt de noordgrens van het geprojecteerde bedrijventerrein Geuzenveld-noord
tussen Tijnmuiden en de Seineweg. Hierdoor gaat in principe geen geprojecteerd
bedrijventerrein verloren. Daarnaast doorkruist het tracé ten westen van Tijnmuiden een
strookje nog uit te geven bedrijventerrein en zorgt de afslag Tijnmuiden voor verlies van
nog uit te geven bedrijventerrein. In totaal gaat het om circa 1 ha.
Noordelijke Verlegging (variant 3)
Het tracé vormt (net als in variant 2) de noordgrens van het geprojecteerde bedrijventerrein Geuzenveld-noord tussen Tijnmuiden en de Seineweg. Hierdoor gaat geen
geprojecteerd bedrijventerrein verloren. Daarnaast doorkruist het tracé ten westen van
Tijnmuiden de strook van circa 1 ha nog uit te geven bedrijventerrein. Dit ruimtebeslag is
inclusief de bij het tracé behorende afslag bij Tijnmuiden.

Kort samengevat hebben alleen de varianten van het Noordelijk Verteggingsalternatief
invloed op de doorkruising van bestaandel en geplande bedrijven- en kantoren terreinen.
Het effect op bestaande bedrijvenl kantoren is overigens gering. De gevolgen voor het
geprojecteerde bedrijven terrein komen voor de varianten twee en drie van de Noordelijke
Verlegging overeen. Variant één daarentegen door -snijdt 7 hectaren, maar liefst 6 hectaren
meer dan in de andere varianten.
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6.3.2 TC9: Doorkruising agrarische grond
TCIO: Handhaving kaveistructuur

Het Plangebied heeft voor een groot deel een agrarische bestemming. In het' ontwerp
structuurplan 1995-2005' van het ROA wordt gesteld dat onnodige schade-snijding van
agrarische arealen moet worden voorkomen. Versnippering van agrarische arealen en
natuur- / recreatiegebieden kan leiden tot een sterke daling van zowel de functionaliteit
als van de belevingswaarde van een dergelijk gebied.
Voor het Verteggings- en het Tunnelaltematief is er evenals voor het Nul- en het Nuiplus
alternatief geen sprake van doorsnijding van arealen met een agrarische bestemming. Bij
het Tunnelalternatief en het Verleggingsaltematief is er meer sprake van bundeling van
de verschillende infrastructurele voorzieningen, weg, spoor en water. De varianten één
en twee behorende tot het Noordelijke Verleggingsalternatief hebben wederom geen
gevolgen voor de agrarische gronden. De kavelstructuur blijft bij de bovengenoemde
varianten dan ook gehandhaafd.
Noordelijke Verlegging (variant 3)
Ten zuiden van het Geuzenbos liggen vier kavels grond met agrarische bestemming. De
bestemming van de grond is grasland. Het tracé doorkruist circa 1 ha grasland. Het tracé
doorkruist dus weliswaar grond met agrarische bestemming, maar hierop staat geen
boerderij. De bestaande kaveistructuur wordt in zoverre aangetast dat één kavel zo goed
als volledig zal moeten verdwijnen. De aangrenzende kavels worden niet aangetast.
Zuidelijke Verlegging (variant 1)
Aanleg van het tracé-alternatief heeft gevolgen voor de grond met agrarische bestemming
in Amsterdam-west en het aangrenzende deel van de Haartemmermeer. Tussen knooppunt
Lijnderhoek (kilometerpunt 3.1) en de aansluiting met de huidige de N200 doorkruist het
tracé circa 36 ha akkers en grasland. De langs de A9 aan te leggen parallelbanen (tussen
kilometerpunt 37,75 en 42,44) doorkruisen circa 17 ha grond met agrarische bestemming.

Het tracé-alternatief volgt in de Osdorperbinnenpolder, de Osdorperbovenpolder en een
fractie van de Lutkemeerpolder min of meer de bestaande kavelstructuur. De ongeveer
800 meter lange kavels in de Haarlemmermeerpolder tussen de IJweg en de Raasdorperweg worden dwars doormidden gesneden.
Zuidelijke Verlegging (variant 2)

Doordat het tracé in de variant met de Westrandweg/A9 breder is, is het te doorkruisen
gebied met agrarische bestemming groter van oppervlak. Daarnaast neemt de afrit Halfweg
grond met agrarische bestemming in beslag. Tussen knooppunt Lijndertioek (kilometerpunt
3.1) en de aansluiting met de huidige de N200 doorkruist het tracé circa 53 ha akkers en
grasland. Aangezien deze variant er vanuit gaat dat de WRW al is aangelegd, mag dit niet
aan Halfweg worden toegerekend. De langs de A9 aan te leggen rijstroken (tussen
kilometerpunt 38 en 42,55) doorkruisen circa 16 ha grond met agrarische bestemming.
Evenals bij variant één worden de ongeveer 800 meter lange kavels in de Haarlemmermeerpolder tussen de lJweg en de Raasdorperweg dwars doormidden gesneden.
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Met het oog op het voorkomen van onnodige schade-snijding van gebied met een
agrarische bestemming levert variant 1 van het Zuidelijk Verleggingsalternatief het minst
rooskleurige beeld op (53 ha). Daarna volgt de Zuidelijk Verlegging variant 2 met 16 ha.
Op een deel van het traject wordt tevens de kaveistructuur aangetast. In vergelijking tot
het Zuidelijk Verleggingsaltematief wordt door het Noordelijk Verleggingsaltematief (vanant
3) relatief weinig schade aangericht.
Bij de overige varianten en alternatieven blijft de huidige situatie gehandhaafd.

6.4

Voorzieningen

6.4.1

TCI5: Doorkruising recreatiegebied
000rkruising geprojecteerd recreatiegebied

TCI7:
Het plangebied behoort tot de Randstadgroenstructuur. Met deze Randstadgroenstructuur
beoogt het Rijk de kwaliteit van het landelijk gebied in de Randstad te versterken. In het
Intergemeentelijk Structuurplan Zuid-Kennemerland worden een aantal concrete
beleidsmaatregelen genoemd om de recreatie in het recreatiegebied Spaamwoude ten
noorden van de kernen Halfweg en Zwanenburg verder te ontwikkelen. In paragraaf 3.2.9
werden de aanleg van goifbanen en bos in combinatie met waterspeelgelegenheden
genoemd.
De verschillende varianten van het Noordelijk Verleggingsalternatief doorsnijden allen in
meer of in minder mate bestaande natuur- en recreatiegebieden. Het Noordelijk Verleggingsalternatief heeft geen invloed op geprojecteerd recreatiegebied. De gevolgen van
de Noordelijke Verlegging worden per variant toegelicht. Het gebied ten zuiden van de kern
Halfweg heeft een agrarische bestemming met recreatief medegebruik. Het Zuidelijk
Verleggingsaltematief leidt tot een beperking van de recreatieve mogelijkheden in dit
gebied. In tegenstelling tot de Noordelijke varianten heeft de Zuidelijke variant 1 ook
doorkruising van geprojecteerde recreatiegebieden tot gevolg.

Noordelijke Verlegging (variant 1)
Het tracé doorsnijdt circa 17 ha natuur- en recreatiegebied. Drie zones kunnen worden
onderscheiden.
•

Tussen kilometerpunt 0,15 en 0,4 doorsnijdt het tracé circa 3 ha van een natuurgebied.
Dit gebied grenst aan natuurgebied de Batterij, dat bestaat uit een moeras- en
netlandschap. Door de doorsnijding van het tracé raakt de strook ten oosten van het
tracé die globaal ingesloten wordt tussen het tracé, het spoor, de volkstuinen en de
Spaamdammerdijk geïsoleerd van het natuurgebied. Het oppervlak van deze strook
bedraagt circa 2 ha.
• Tussen kilometerpunt 0,4 en 2,05 loopt het tracé door het recreatiegebied Houtrak.
Het tracé volgt grote delen van de huidige Wethouder van Essenweg. Aanleg van het
tracé betekent dat een nieuwe wethouder van Essenweg met ontsluitingswegen ten
noorden van het tracé wordt aangelegd. Dit ruimtegebruik gaat ten kosten van
recreatiegebied. Het ruimtebeslag van het tracé én de nieuwe gedeelten van de
Wethouder van Essenweg tussen kilometer 0,4 en 2,5 bedraagt circa 9 ha.
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• Tussen kilometerpunt 2,05 en 2,9 doorsnijdt het tracé de Groote IJpolder. Hier ligt
grond met een hoge natuurwaarde. Het tracé loopt juist ten noorden van het
Geuzenbos. Het tracé neemt circa 5 ha in beslag.
Noordelijke Verlegging (variant 2)
Het tracé doorsnijdt circa 34 ha natuur-en recreatiegebied. Een aantal zones kunnen
worden onderscheiden. Tot en met ongeveer kilometerpunt 2 komen de zones overeen
met de effecten van TC15 bij variant één.
• Tussen kilometerpunt 0,15 en 0,4 doorsnijdt het tracé circa 3 ha van een natuurgebied.
Dit gebied grenst aan natuurgebied de Batterij, dat bestaat uit een moeras- en
rietlandschap. Door de doorsnijding van het tracé raakt de strook ten Oosten van het
tracé die globaal wordt ingesloten tussen het tracé, het spoor, de volkstuinen en de
Spaamdammerdijk geïsoleerd van het natuurgebied. Het oppervlak van deze strook
bedraagt circa 2 ha.
• Tussen kilometerpunt 0,4 en 2,05 loopt het tracé door het recreatiegebied Houtrak.
Het tracé volgt grote delen van de huidige Wethouder van Essenweg. Aanleg van het
tracé betekent dat een nieuwe Wethouder van Essenweg met ontsluitingswegen ten
noorden van het tracé wordt aangelegd. Dit ruimtegebruik gaat ten koste van
recreatiegebied. Het ruimtebeslag van het tracé én de nieuwe gedeelten van de
Wethouder van Essenweg tussen kilometer 0,4 en 2,5 bedraagt circa 9 ha.
• Tussen kilometerpunt 2,05 en 3,0 doorsnijdt het tracé het Geuzenbos. Het Geuzenbos
heeft een hoge natuurwaarde. Het tracé ontneemt circa 4 ha natuurgebied. Doordat
het tracé het Geuzenbos doorsnijdt wordt dit natuur- en recreatiegebied in twee delen
gesplitst.
• Tussen kilometerpunt 3,4 en 6,28 (einde tracé) doorsnijdt het tracé de noordgrens
van de Brettenzone. Deze zone bestaat uit een moeras- en rietlandschap met
daarnaast een aantal bomen en struiken. Bij TC7 is vermeld dat grote delen van de
Brettenzone, waaronder deze noordgrens deel uit maken van het geprojecteerde
bedrijventerrein Geuzenveld-noord. Het tracé inclusief de parallel aan het tracé
geprojecteerde fietspaden doorsnijdt tussen kilometerpunt 3,4 en 6,28 circa 18 ha
recreatiegebied.
Noordelijke Verlegging variant 3
Het tracé doorsnijdt circa 34 ha natuur- en recreatiegebied. Een aantal zones kunnen
worden onderscheiden.
•

Tussen kilometerpunt 0,15 en 0,4 doorsnijdt het tracé circa 3 ha van een natuurgebied.
Dit gebied grenst aan natuurgebied de Batterij, dat bestaat uit een moeras- en
netlandschap. Door de doorsnijding van het tracé raakt de strook ten oosten van het
tracé die globaal ingesloten wordt tussen het tracé, het spoor, de volkstuinen en de
Spaamdammerdijk geïsoleerd van het natuurgebied. Het oppervlak van deze strook
bedraagt circa 2 ha.
• Tussen kilometerpunt 0,4 en 1,6 doorsnijdt het tracé de zone tussen Houtrak en
Halfweg. Hierdoor gaat circa 6 ha recreatiegebied verloren.
•
Tussen kilometerpunt 1,6 en 2,7 doorsnijdt het tracé het zuidelijk gedeelte van de
Groote IJpolder. Een gedeelte van dit natuurgebied bestaat uit grasland. Het verlies
van bijna 1 hectare grond met agrarische bestemming is reeds beschreven bij TC9.
Het tracé doorkruist circa 5 ha natuurgebied.
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• Tussen kilometerpunt 3,2 en 6,28 (einde tracé) doorsnijdt het tracé de noordgrens
van de Brettenzone. Deze zone bestaat uit een moeras- en netlandschap met
daarnaast een aantal bomen en struiken. Bij TC7 is vermeld dat grote delen van de
Brettenzone, waaronder deze noordgrens deel uit maken van het geprojecteerde
bedrijventerrein Geuzenveld-noord. Het tracé inclusief de parallel aan het tracé
geprojecteerde fietspaden doorsnijdt tussen kilometerpunt 3,2 en 6,28 circa 20 ha
recreatiegebied.
Zuidelijke Verlegging (variant 1)
In de Osdorperbinnenpolder en de Osdorperbovenpolder bestaan uit grond met agrarische
- bestemming. Daarnaast heeft het gebied de functie van recreatief medegebruik. Aanleg
van het tracé-alternatief belemmert de verdere ontwikkeling van het gebied voor recreatief
medegebruik. Het tracé-alternatief onttrekt circa 19 ha grond die bestemd is voor recreatief
medegebruik.
De agrarische zone tussen de Lijnderdijk en het knooppunt Lijnderhoek wordt in het
'ontwerpstructuurplan Haarlemmermeer 2005' aangegeven als een zoekgebied voor
strategische groenprojecten. Daarmee wordt het gebeid de komende jaren ontwikkeld als
gebied bestemd voor recreatie en recreatief medegebruik. Het tracé-alternatief onttrekt
circa 17 ha grond die bestemd is voor recreatief medegebruik.
Door de voor Halfweg noodzakelijke verbreding van de A9 van 2x3 naar 2x4 rijstroken zal
aan de (Zuid-) Westzijde van de A9 ca 8 ha te ontwikkelen landbouw/groengebied met
recreatief medegebruik (groene carré) worden onttrokken
Zuidelijke Verlegging (variant 2)
Door de voor Halfweg noodzakelijke verbreding van de A9 van 2x3 naar 2x4 rijstroken zal
aan de (Zuid-) Westzijde van de A9 ca 8 ha te ontwikkelen landbouw/groengebied met
recreatief medegebruik (groene carré) worden onttrokken
Verschuivingsaltematief
In het verschuivingsaltematief worden ten behoeve van de loodrechte spoorovergang een
paar volkstuintjes doorsneden.

De aantasting van gebieden met een recreatieve functie is het grootst bij de varianten twee
en drie van het Noordelijk Verleggingsalternatief. Beide varianten doorsnijden 34 ha
recreatiegebied. Bij de eerste variant van hef Noordelijk Verleggingsalternatief blijft dit
beperkt tot 17 ha. Dit traject volgt grotendeels de Wethouder van Essenweg en komt uit
ter hoogte van de huidige Noordzeeweg. Hef Noordelijk Verleggingsalternatief heeft geen
consequenties voor geprojecteerde recreatiegebieden. Dit in tegenstelling tot Het Zuidelijk
Verleggings Alternatief. De eerste variant van het Zuidelijke Verlegging Alternatief heeft
tot gevolg dat een 19 ha groot recreatie gebied plus een gebied van 25 ha, geprojecteerd
voor recreatief mede gebruik, wordt doorsneden. Bij de tweede variant van het Zuidelijk
Vedeggingsalternatief is dit respectievelijk 0 ha en 8 ha. Bij het Verschuivingsalternief
worden een paar volkstuintjes doorsneden. Naast hef Nul- en het Nulplus-alternatief heeft
alleen het Tunnela/tematief geen negatieve effecten op (geprojecfeerde) recreatiegebieden.
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6.4.2 TCI8: Leidingen

Zuidelijke Verlegging variant 1
Het tracé doorkruist ter hoogte van kilometerpunt 4,2 een nationale leidingstrook. Ook het
knooppunt Lijdenhoek dat in feite behoort bij de verlengde WRW doorsnijdt een nationale
leidingstrook.

6.4.3. TC20: Cultuurhistorische verscheidenheid

Alle tracé-alternatieven hebben enige aantasting van de cultuurhistorische verscheidenheid
tot gevolg. In deze paragraaf worden de effecten per alternatief kort uiteengezet.
Noordelijk Verleggingsaltematief ( variant 1)

De Spaamdammerdijk is een gemeentelijk monument. Het tracé zal de Spaamdammmerdijk
door middel van een viaduct overbruggen. Het te doorsnijden natuurgebied de Batterij
behoort tot het cultuurhistorische landschap van de Vereenigde Binnenpolder.
Noordelijk Verleggingsaltemaief (variant 2 en 3)

De effecten komen overeen met de effecten van TC20 bij variant 1. Daarnaast wordt ter
hoogte van het Geuzenbos de Spaamwouderdijk (een cultuurhistorisch lijnelement)
lood recht doorsneden.
Zuidelijk Verlegingsalternatief ( variant 1)

Het tracé-alternatief doorsnijdt de volgende cultuurhistorische eenheden: Osdorperbinnenpolder, Osdorperbovenpolder en een fractie van de Lutkemeerpolder. In deze eenheden
volgt het tracé-alternatief de richting van de verkaveling. In de Haarlemmermeerpolder
doorsnijdt het tracé-alternatief de agrarische kavels loodrecht. De doorsnijding met een
massief dijklichaam maakt cultuurhistorische samenhang tussen doorsneden delen van
de polders minder herkenbaar. Het tracé-alternatief doorsnijdt een aantal cultuurhistorische
lijnelementen: Ringvaart, Wijsentkade en Osdorperweg. De Osdorperweg en de Ringvaart
worden schuin doorsneden. Alhoewel door de toepassing van viaducten de lijnelementen
zelf intact blijven, domineert het noodzakelijke dijklichaam over de bestaande lijnelementen.
Verschuivingsaltematief

Het tracé loopt over het sluiseiland en de sluizen heen. Deze cultuurhistorische puntelementen zijn aangewezen als gemeentelijke monumenten. Daarnaast zal de spoorbrug aan de
zuidzijde worden ingesloten door het tracé en aan de noordzijde door de aan te leggen
parallelweg.
Tunnelaltemafief
Het sluiseiland en de sluizen zijn gemeentelijke monumenten. Aanleg van een tunnel zou
deze monumenten kunnen aantasten.
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6.5

Slotbeschouwing

Een overzicht van de ruimtelijke effecten van de tracé-alternatieven levert een zeer divers
beeld op. De effecten van de varianten van de Noordelijke Verlegging zijn met name van
invloed op de recreatiegebieden. Met betrekking tot de overige toetsingscritena hebben
de Noordelijke Verieggings varianten relatief weinig nadelige gevolgen. Hierbij moet worden
opgemerkt dat in het geval van de Noordelijke Verlegging, variant 3 vier tot zes woonschepen moeten verdwijnen. Voor de toetsingscnteria in de categorie bedrijvigheid en
werkgelegenheid zijn de effecten gering.
In tegenstelling tot de Noordelijke Verleggings varianten doorkruist de Zuidelijke
Verleggings variant op het tracé van de WRW (varianti) een aantal woningen. Verder gaat
de aanleg van de Zuidelijke varianten ten kosten van agrarische grond en de kaveistructuur.
Evenals in het Noordelijk Verleggingsaltematief wordt er in het Zuidelijke Verleggingsalternatief een aanzienlijk aantal hectaren grond met een recreatieve functie doorkruist.
Daarnaast zou de aanleg van een Zuidelijke Verlegging gevolgen hebben voor geprojecteerd recreatiegebied. Het is van groot belang om bij de afweging van de alternatieven niet
alleen het aantal hectaren in ogenschouw te nemen maar ook de functie van deze groene
zone (agrarisch/ recreatief gebruik) ten opzichte van de grote bevolkingsconcentraties van
de agglomeratie Amsterdam.
Verder kruist variant 1 van de Zuidelijke Verlegging één nationale leidingstrook.
Voor zowel het Verschuivingsalternatief als het Tunnelalternatief blijft de schade beperkt
tot de bebouwde kom. In beide gevallen moeten er een aantal woningen plaats maken voor
het nieuwe tracé. Omdat beide alternatieven zijn gebaseerd op het principe van bundeling
van de verschiHende infrastructurele voorzieningen blijft de omgeving van Halfweg
gehandhaafd.
Behalve het Nulalternatief leiden alle alternatief tot enige aantasting van de Cultuurhistorische verscheidenheid.
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7

EFFECTEN VAN DE TRACÉ-ALTERNATIEVEN OP DE (AUTO) BEREIKBAARHEID

7.1

Inleiding

In dit hoofdstuk staan de effecten van de verschillende tracé- alternatieven op de
bereikbaarheid centraal. Hierbij wordt een onderscheidt gemaakt tussen verschillende
schaalniveau's.
De toetsingscriteria met betrekking tot de bereikbaarheid moeten met enige voorzichtigheid
worden behandeld. Hoewel dit rapport veel informatie geeft over het gebied in kwestie,
ligt het accent duidelijk op de ruimtelijke ordening en minder op verkeerskundige aspecten.
Uitspraken met betrekking tot de bereikbaarheid in het jaar 2010 moeten voldoende
onderbouwd kunnen worden. Aangezien dit niet voor alle toetsingscriteria binnen de
mogelijkheden ligt, zal het aantal in hoofdstuk 4 opgestelde toetsingscriteria enigszins
worden beperkt.
Deze projectnota is gericht op een relatief klein gebied. De maximale omvang van het
gebied is steeds aangeduid als het studiegebied. Deze afbakening heeft mede tot gevolg
dat het onmogelijk is om uitspraken te doen over de veranderingen in de verkeerscirculatie
voor het doorgaand verkeer in de regio. Vele factoren spelen hierbij een rol. Daarbij komt
dat de veranderingen van de N200 niet geheel los gezien kunnen worden van een
capaciteitsuitbreiding van de Coentunnel, een verdubbeling van de A9 en het al dan niet
aanleggen van de Westrandweg. De gevolgen voor het doorgaand verkeer binnen de regio
Amsterdam worden behandeld in de Economische Effect Rapportage. In deze Economische effect rapportage worden eveneens de toetsingscriteria met betrekking tot de
bereikbaarheid van (geprojecteerde) bedrijven- en kantoorlocaties onder de loep genomen.
In dit hoofdstuk staan de interne bereikbaarheid en de lokale bereikbaarheid centraal.

7.2

Bereikbaarheid

7.2.1

Interne bereikbaarheid

Interne bereikbaarheid wordt in dit project gedefinieerd als de verplaatsingsmogelijkheden
tussen de verschillende wijken binnen Halfweg en Zwanenburg (Dubbele Buurt, Groote
Braak, Halfweg, Zwanenburg). De interne verplaatsingen zijn voornamelijk gericht op de
voorzieningen in Halfweg en vooral Zwanenburg en worden beïnvloed door de N200, het
spoor en het water van de Groote Braak en de Ringvaart tussen Halfweg en Zwanenburg.
De Technische Universiteit van Delft heeft onderzoek gedaan naar de effecten van de
verschillende tracé alternatieven met betrekking tot de interne bereikbaarheid voor het
langzame verkeer. In deze deelnota worden de gevolgen voor de verkeerscirulatie van het
autoverkeer binnen de kernen Halfweg en Zwanenburg op een rijtje gezet.
Speciale aandacht gaat uit naar de bereikbaarheid van het aan de kernen Halfweg en
Zwanenburg grenzende recreatiegebied Spaamwoude. Vertaald naar de toetsingscriteria
worden de toetsingscriteria TC2 en TC16 binnen deze context aan de orde gesteld.
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7.2.2 Lokale bereikbaarheid
Met de term lokale bereikbaarheid wordt de bereikbaarheid van de kernen
Halfweg\Zwanenburg vanuit Amsterdam en Haarlem en vice versa bedoeld. Omdat zowel
Halfweg als Zwanenburg een beperkt voorzieningen niveau hebben zullen de bewoners
van deze kernen tevens gebruik maken van het voorzieningen niveau van steden zoals
Amsterdam en Haarlem. In deze context wordt ook de werkgelegenheid in deze economische centra bedoeld.

7.2.3 Methodiek
Het schaalniveau (intern Halfweg/ Zwanenburg) is te klein voor een modelmatige studie
(o.b.v het Noordvieugelmodel). Daarom is gekozen voor een andere aanpak. Op basis van
de volgende criteria wordt een indicatie gegeven van de effecten van de alternatieven op
bereikbaarheid van de woongebieden en het recreatiegebied Spaarnwoude voor het
autoverkeer.
In eerste instantie wordt er gekeken of het aantal kilometers dat moet worden
afgelegd af dan wel toeneemt
Vervolgens wordt er van uit gegaan dat het afsluiten van een gedeelte van de
N200 voor doorgaand verkeer een positief gevolg heeft voor de bereikbaarheid
voor de bewoners van Halfweg. Deze verbetering is het gevolg van een daling
van de verkeersintensiteit op de N200. Indien het doorgaand verkeer rond Halfweg
heen geleid wordt, levert dit in de regel een positief effect op voor de verkeersintensiteit. Minder congestie betekent over het algemeen dat het minder tijd kost
om van A naar B te gaan.
In derde instantie wordt er gekeken in hoeverre er sprake is van barrière werking.
Het passeren van een gelijkvloerse kruising of een spoorovergang kost in de regel
meer tijd dan het kruisen van wegen door middel van een viaduct.
7.3

De effecten van de tracé-alternatieven op de bereikbaarheid

Dit project is met name gericht op de verbetering van de situatie van de bewoners van
Halfweg en Zwanenburg. In de volgende tabel worden de effecten van de tracé-alternatieven weergegeven voor de interne bereikbaarheid, de bereikbaarheid van Spaarnwoude,
de verbinding tussen Halfweg! Zwanenburg en Amsterdam en de verbinding tussen
Halfweg/Zwanenburg en Haarlem.
Het Nulaltematief is de uitgangssituatie in 2010. In deze situatie blijft de N200 in zijn huidige
staat bestaan en is het effect nul. Het Nulalternatief heeft de functie van referentiekader
voor de overige varianten.
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Effecten van de verschillende tracé-alternatieven op de bereikbaarheid voor het autoverkeer
N
U
L

Nul
plus

Intern

0

()*

Recreatie

0

Haarlem
Amsterdam

Noordelijke
Verlegging

Tunnel

Verschuiving

Zuidelijke
Verlegging

(+)

(+)

(0)

(+)

(0)*

(0+)

(0)

(0)

(0+)

0

(0)*

(0)

(0)

1 (0)

0*

0

()*

()

(-)

(-)

0*

* effecten mede afhankelijk van herinrichting van de huidige N200 in Halfweg

7.3.1

De interne bereikbaarheid woonwijken 1 voorzieningen (TC2I TCI6)

Zowel het Noordelijk als het Zuidelijk verleggingsalternatief hebben een positieve invloed
op de interne bereikbaarheid. De N200 wordt afgesloten voor het doorgaand verkeer. In
beide gevallen wordt een gedeelte van de N200 in Halfweg afgesloten voor het autoverkeer. De ruimte die hierdoor gecreëerd wordt kan gebruikt worden voor langzaamverkeer
en openbaar vervoer. Bij herinrichting kunnen de noord-zuid verbindingen tussen de
Dubbele Buurt en de Grote Braak met de kern van Halfweg worden verbeterd. De knip,
ofwel de plaats waar de N200 wordt afgesloten verschilt per alternatief (zie ook hoofdstuk
5).

Overzicht van de positie van de knip per alternatief
•
•
•

Nul- en het Nulplus-alternatief
Noordelijke Verlegging
Verschuiving /Tunnelalternatief

•

Zuidelijk verleggingsalternatief

Zonder knip
Knip oost
Deze alternatieven hebben geen knip maar zijn te beschouwen als
alternatief met knip aan de oostzijde van Halfweg.
Knip west

Voor het Nul-plus alternatief staan de gevolgen nog niet vast. Aan de hand van het * wordt
aangegeven dat de gevolgen nog niet vast staan, omdat deze afhankelijk zijn van andere
aanpassingen/ herinnchting van het huidige traject van de N200. Het Nul-plus alternatief
is het enige alternatief met nadruk op van het openbaar vervoer. In het Nulpius alternatief
worden ook andere maatregelen genomen. Per saldo wordt een reductie van het
autoverkeer van 10-11% ten opzichte van het Nulalternatief verwacht.
Het voorstel is om de N200 voor het doorgaand verkeer te beperken tot een rijstrook. De
andere rijstrook zou dan gebruikt kunnen worden als doeigroepenstrook, een busbaan en
voor andere doelgroepen (vrachtverkeer). Het oplossend vermogen van deze variant voor
de leefbaarheid van de kern Halfweg is waarschijnlijk gering.
De grootste drukte op de N200 wordt veroorzaakt door het doorgaand verkeer dat gebruik
maakt van het traject Haarlem-Amsterdam. Mogelijk leidt deze variant als gevolg van het
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feit dat er minder ruimte beschikbaar is voor de automobilisten tot congestie in de kern
van Halfweg. Anderzijds bestaat de mogelijkheid dat automobilisten zullen kiezen voor
andere routes. Zolang er echter geen alternatief geboden wordt, zullen diegenen die vanuit
de richting Haarlem naar Amsterdam willen en vice versa relatief ver om moeten rijden.
Voor de overige alternatieven geldt dat de bereikbaarheid tussen de woonwijken weliswaar
wijzigt maar gemiddeld genomen niet beter of slechter wordt. Hierbij moet worden
opgemerkt dat het Tunnelaltematief iets meer ruimte biedt voor het herstel van noord-zuid
relaties dan het verschuivingsaltematief.

7.3.2 De bereikbaarheid van het recreatiegebied Spaarnwoude

Als gevolg van het Noordelijk Verleggingsaltematief zal een deel van de bewoners van
de kernen Halfweg en Zwanenburg ongeveer een kilometer om moeten rijden. Deze omweg
wordt gecompenseerd door het vervangen van de spoorovergang door een ongelijkvloerse
kruising. In zijn totaliteit zal de bereikbaarheid hierdoor iets verbeteren.
Het redelijk gunstige effect op de bereikbaarheid van Spaarnwoude als gevolg van de
Zuidelijke Verlegging komt voort uit de dalende verkeersintensiteit op N200. Met de
Zuidelijke Verlegging wordt het verkeer vanuit de richting Amsterdam gedwongen om ten
oosten van Halfweg af te buigen richting Lijnden. Voor de Amsterdammers blijft Spaarnwoude bereikbaar via de Noordzeeweg. Met de aanleg van de Westrand weg wordt een
gedeelte van de Noordzeeweg verlegd. Zowel het tunnel- als het verschuivingsalternatief
veranderen weinig aan de bereikbaarheid van het recreatiegebied Spaarnwoude voor de
bewoners van Halfweg! Zwanenburg. Voor het Nul-plus alternatief geldt het zelfde als voor
de interne bereikbaarheid. Zo lang het niet duidelijk is hoe de N200 ingericht zal worden,
is het moeilijk om voorspellingen te doen over de gevolgen voor de bereikbaarheid.

7.3.3 Verbinding Halfweg / Haarlem

Voor alle alternatieven blijft de bereikbaarheid van Haarlem in eerste instantie gewaarborgd.
Alleen voor het Zuidelijk Verleggingsalternatief zijn de gevolgen nog niet geheel duidelijk.
De afsluiting van de N200 ofwel de knip, is gepland tussen de twee bruggen. Dit heeft
als tot gevolg dat de bewoners van Halfweg en Zwanenburg aangewezen zullen zijn op
de nieuwe brug om in Haarlem te komen. Er zullen in dat geval maatregelen genomen
moeten worden om het doorgaand verkeer te ontmoedigen om deze route als sluiproute
tussen Amsterdam en Haarlem te nemen. Voor het doorgaand verkeer is het zuidelijk
Verleggingsaltematief een behoorlijke omweg. Door verkeers ontmoedigende maatregelen
kan de bereikbaarheid Halfweg Haarlem worden aangetast.
7.3.4 Verbinding Halfweg! Amsterdam
De verbinding met Amsterdam wordt zowel bij een Noordelijk Verleggingsalternatief als
bij het Tunnel- en Verschuivingsalternatief benadeeld. Deze vermindering van de
bereikbaarheid wordt veroorzaakt door het feit dat de bewoners van Halfweg! Zwanen burg
als gevolg van de tracé-verlegging naar het Noorden, het Tunnelalternatief en het
verschuivingsalternatief gedwongen worden om eerst naar het westen te rijden tot het punt
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waar zij de Noordelijke Verlegging op kunnen draaien of de tunnel in kunnen rijden. Bij het
Noordelijke Verleggingsaltematief moeten de bewoners van Haifweg/Zwanenburg zelf ook
van deze omweg gebruik maken.
Bij het Zuidelijk Verleggings-alternatief maken de bewoners van Halfweg! Zwanenburg
gebruik van de N200. Het zuidelijk verleggingsaltematief krijgt voorlopig een sterretje. Door
een vermindering van de verkeersintensiteit zou de verbinding met Amsterdam zelfs kunnen
verbeteren. Ook hier zullen maatregelen om met sluipverkeer te ontmoedigen opgenomen
moeten worden.

7.3.5 Westrandweg/ Coentunnel
Tenslotte moet worden opgemerkt dat het al dan niet aanleggen van de Westrand weg
naar verwachting geen grote effecten heeft op de lokale verkeerscirculatie in Halfweg. Op
het tracé van de Westrandweg is een op- of afrit voor de kernen Halfweg en Zwanenburg
gepland. De Westrandweg en de capaciteitsuitbreiding van de Coentunnel zijn projecten
van een andere orde van grootte. De effecten van Westrandweg en van de capaciteitsuitbreiding van de Coentunnel zijn wel relevant voor de economische activiteiten in het
Westelijk Havengebied en Schiphol. Voor de effecten op de bereikbaarheid van bedrijvenen kantoren terreinen wordt verwezen naar de economische effect rapportage.

7.4

Slotbeschouwing

Samenvattend levert dit de volgende inzichten op. Het Noordelijk en het Zuidelijk
Verleggings-altematief bieden de beste perspectieven voor het verbeteren van de interne
bereikbaarheid en de toegankelijkheid van het recreatiegebied Spaarnwoude. Bij beide
varianten wordt het doorgaand verkeer volledig uit de kern weggehaald en biedt de
afgesloten N200 mogelijkheden tot herinrichting. De oorspronkelijke barrièrewerking van
de N200 wordt minder of verdwijnt. Met het oog op de verbindingen tussen Halfweg en
Amsterdam moet worden geconcludeerd dat het Zuidelijk Verleggingsalternatief beter uit
de bus komt dan het Noordelijke Verleggingsalternatief, het Tunnelalternatief en het
Verschuivingsalternatief. De omweg die gereden zal moeten worden als gevolg van de
Noordelijke Verlegging wordt veroorzaakt door het punt (=knip) waarop de N200 zal worden
afgesloten voor het doorgaand verkeer. Uitgaande van de veronderstelling dat de
verbinding tussen Halfweg en Amsterdam een belangrijke functie heeft voor de bewoners
Halfweg geniet het Zuidelijk Verleggingsalternatief de voorkeur.
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Overzichtstabel effecten van de tracéalternatleven op de ruimtelijke ordening en de bereikbaarheid

Nulalterna-

tiefl

Nulpius-alt.
t.o.v. huidige
situatie

Noordelijke
verlegging
variant 1
t.o.v. nulalt.

Noordelijke
verlegging
variant 2
t.o.v. nulalt.

Noordelijke
verlegging
variant 3
t.o.v. nulalt.

Zuidelijke
verlegging
variant 1
t.o.v. nulalt.
tracé WRW

Zuidelijke
verlegging
variant 2
t.o.v. nulalt.
met WRW

Verschuivings
alternatief
t.o.v. nulalt.

Tunnelalternatief
t.o.v. nulalt.

Bevolking en wonen
TC1
Doorkruising woningen

Geen invloed

Geen invloed

Geen invloed

4â6
woonschepen

circa 8
woningen

Geen invloed

circa 5
woningen

0 tot 5
woningen 1

TC3
Doorkruising
g eprojecteerde
woonebieden

Geen invloed

Geen invloed

Geen invloed

Geen invloed

Geen invloed

Geen invloed

Geen invloed

Geen invloed

Geen invloed

Geen invloed

Geen invloed

Geen invloed

Geen invloed

Geen invloed

Geen invloed

Geen invloed

Geen invloed

7 ha
(uit te geven)

1 ha
(uit te geven)

1 ha
(uit te geven)

Geen invloed

Geen invloed

Geen invloed

Geen invloed

Bedrijvigheid en
werkgelegenheid
TC5
Doorkruising bedrijven
en kantoren
TC7
Doorkruising
geprojecteerd
bedrijven- en kantorenterrein

(?) = Ruimtelijk eflèct nog onzeker, omdat het tracéalternatief nog niet volledig is uitgewerkt.
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Nulalterna-

tiefi

Nulpius-alt.
t.o.v. huidige
situatie

Noordelijke
verlegging
variant 1
t.o.v. nulalt.

Noordelijke
verlegging
variant 2
t.o.v. nulalt.

Noordelijke
verlegging

variant 3

t.o.v. nulalt.

Zuidelijke

verlegging
variant 1
t.o.v. nulalt.

Zuidelijke
verlegging
variant 2
t.o.v. nulalt.

Verschuivings
-

alternatief
t.o.v. nulalt.

Tunnelalternatief
t.o.v. nulalt.

--

TC9
000rkruising
agrarische grond

Geen invloed

Geen invloed

Geen invloed

1 ha

53 tia

16 ha

Geen invloed

Geen invloed

TC 10
Handhaving
kavelstructuur

Gehandhaafd Gehandhaafd

Gehandhaafd

Zo goed als
gehandhaafd

Redelijk
gehandhaafd

Redelijk
gehandhaafd

Gehandhaafd

Gehandhaafd

TC15
Doorkruising
recreatiegebied

Geen invloed

17 ha

34 ha

34 ha

19ha
recreatief
medegebruik

oha
recreatief
medegebruik

Geen invloed

Geen invloed

TC1 7
Doorkruising geprojecteerd recreatiegebied

Geen invloed

Geen invloed

Geen invloed

Geen invloed

25 ha

8 ha

Geen invloed

Geen invloed

TC18
Leidingen

Geen invloed

Geen invloed

Geen invloed

Geen invloed

1 nationale
strook

Geen invloed

Geen invloed

Geen invloed

TC2O
Cultuurhistorische
verscheidenheid

Geen
aantasting

Enige
aantasting

Enige
aantasting

Enige
aantasting

Enige
aantasting -

Nauwelijks
aantasting

Enige
aantasting

Enige
aantasting t_____

Voorzieningen

(?)= Ruimtelijk effect nog onzeker, omdat het tracéaltematief nog niet volledig is uitgewerkt.
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--

Bereikbaarheid

Nulalternatiefl

Nulplusalternatief
t.o.v huidige
situatie

Noordelijke
verlegging
variant 1

Noordelijke
verlegging
variant 2

Noordelijke
verlegging
variant 3

Zuidelijke
verlegging
variant 1

Zuidelijke
verlegging
variant 2

t.o.v
nulalternatief

t.o.v
nulalternatief

t.o.v
nulalternatief

t.o.v
nulalternatief

t.o.v
nulalternatief

Verschuivingsalternatief

Tunnelalternatief

i.O.V

nulalternatief

nulalternatief

_____________________

Intern autoverkeer
Halfweg/
Zwa nenbu rg

Geen
invloed

Verbetering

Verbetering

Verbetering

Verbetering

Verbetering

Geen
invloed

Verbetering

Recreatief autoverkeer
Spaarnwoude

Geen
invloed

Enige
verbetering

Enige
verbetering

Enige
verbetering

Enige
Verbetering

Enige
Verbetering

Geen
invloed

Geen
invloed

Halfweg-Haarlem v.v

Geen
invloed

Geen
invloed

Geen
invloed

Geen invloed

Geen
invloed

Geen
invloed

Geen
invloed

Geen
invloed

Halfweg-Amsterdam
v.v

Geen
invloed

Verslechtering

Verslechtering

Verslechtering

Geen
invloed

Geen
invloed

Verslechtering

Verslechtering.
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BIJLAGEN

Bijlage 1

Afbakening plan- en studiegebied

Begrenzing van het plangebied
•
De begrenzing van het plangebied wordt gevormd door de volgende punten (met de
klok mee):
- de oostelijke grens van buurtcombinatie bednjventen -ein Sloterdijk
- de Haarlemmervaart tot de kruising met de oostgrens van buurtcombinatie
Geuzenveld
- de oostgrens van buurtcombinatie Geuzenveld verlengd tot de kruising met de A9
bij de afrit Badhoevedorp
- geprojecteerd knooppunt Lijnden
- het Rottepolderplein
- de kruising van de A9 met de hoge Spaamdammerdijk
- de hoge Spaamdammerdijk tot en met de samenvoeging met de dijk langs de
Houtrakkerweg.
- het water ten Noorden van recreatiegebied Spaamwoude tot de kruising met de
gemeentegrens van Amsterdam
- de noordgrens van buurtcombinatie bedrijventerrein Sloterdijk
Gemeenten in het plangebied
•
Gemeente Haarlemmerliede & Spaamwoude (gedeeltelijk). De kernen die tot het
plangebied behoren zijn:
Kern: Halfweg
Kern: Vinkebrug
•

Gemeente Haarlemmermeer (gedeeltelijk). De kernen die tot het plangebied behoren
zijn:
Kern: Lijnden
Kern: Zwanenburg

•

Gemeente Amsterdam (gedeeltelijk). De stadsdelen en/of buurtcombinaties die tol
het plangebied behoren zijn:
Buurtcombinatie: bedrijventerrein Sloterdijk (onderdeel van stadsdeel Westelijk
Havengebied)
Buurtcombinaties: Spiennghorn, Geuzenveld en Eendracht (onderdelen van stadsdeel
Geuzenveld/Slotermeer
Buurtcombinatie: Lutkemeer/Ookmeer (onderdeel van stadsdeel Osdorp)

Begrenzing van het studiegebied (ruim gebied)
•
Het oostelijk gedeelte van het studiegebied wordt o.a. gevormd door de zuidelijke en
oostelijke grens van stadsdeel SlotervaartlOvertoomse Veld en het oostelijke gedeelte
van stadsdeel Geuzenveld/Slotermeer. Deze indeling komt in grote lijnen overeen met
de AlO en A4 als oostgrens.
•

De begrenzing van het studiegebied wordt gevormd door de volgende punten (met
de klok mee):
- De oostgrens van stadsdeel Westelijk Havengebied
- De oostgrens van stadsdeel Geuzenveid/Slotermeer
- De oostgrens van stadsdeel Slotervaart/Overtoomse Veld
- De zuidgrens van stadsdeel Slotervaart/Overtoomse Veld tot aan de kruising met
de A4
- De A4 tot en met het knooppunt Badhoevedorp
- De A9 tot en met de kruising van Zijkanaal 0
- De gehele noordgrens van stadsdeel Westelijk Havengebied
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Gemeenten in het studiegebied
•
Gemeente Haarlemmerliede & Spaamwoude (gedeeltelijk). De kernen die tot het
studiegebied behoren zijn:
Kern: Halfweg
Kern: Vinkebrug
Kern: Ruigoord
•

Gemeente Haariemmerrneer (gedeeltelijk). De kernen die tot het studiegebied behoren
zijn:
Kern: Lijnden
Kern: Zwanenburg
Kern: Badhoevedorp (ligt niet geheel in het studiegebied, maar wordt in de statistieken
volledig meegenomen)

•

Gemeente Amsterdam (gedeeltelijk). De volledige stadsdelen die tot het studiegebied
behoren zijn:
Stadsdeel: Westelijk Havengebied
Stadsdeel: Geuzenveld/Sloterrneer
Stadsdeel: Osdorp
Stadsdeel: Slotervaar-tlOvertoomse Veld
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Bijlage II

Overzicht van de stadsdelen en buurtcombinaties in het plan- en
studiegebied
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Bijlage III

Technische toelichting

In deze bijlage wordt een overzicht gegeven van de keuzes die ten grondslag hebben
gelegen aan het verzamelen en verwerken van de statistische gegevens voor het plan- en
studiegebied. De bewerking van de statistische gegevens wordt hier verder niet behandeld.
Deze staat altijd bij de betreffende tabel vermeld.
Gewenste schaalniveau
De geringe grootte van het te onderzoeken gebied (studiegebied is circa 12 bij 14 km) is
bepalend geweest voor het schaalniveau waarop de statistische gegevens moeten worden
gezocht. Zowel het plan- als studiegebied zijn samengesteld uit delen van de gemeenten
Amsterdam, Haarlemmermeer en Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Om een indruk te
geven van de ruimtelijke structuur in het plan- en studiegebied is voor de gemeente
Haarlemmermeer en Haariemmerliede en Spaamwoude gekozen voor gegevensverzameling
op kernenniveau. In het Amsterdamse gedeelte van het plan- en studiegebied zijn de
gegevens op buurtcombinatie- (plangebied) en stadsdeelniveau (studiegebied) verzameld.
Problemen
Bij het verzamelen van statistische gegevens zijn de volgende problemen naar boven
gekomen:
De keuze van de bron.
Het schaaf niveau waarop de benodigde gegevens beschikbaar zijn.
De peil data van de gegevens. Verschillende bronnen hanteren soms verschillende
peildata. Zo wordt het aantal werkzame personen door de afdeling Economische
Zaken van de provincie Noord-Holland vastgesteld voor de peildatum van 30
september. De gemeente Haarlemmerrneer hanteert voor het aantal werkzame
personen de peildatum mei.
Definitieverschillen (bijvoorbeeld werkzame personen).
Oplossingen
ad. 1.
Het is voortdurend het streven geweest om -gezien het lage schaalniveau- de
gemeente als bron te hanteren. Waren de gegevens niet bij de gemeente aanwezig, dan
werd er bij instanties van een hoger schaalniveau gezocht (Provincie NoordHolland, de Kamer van Koophandel of het CBS). Een bijkomend probleem
vormden de prognoses. Gemeenten beschikten vaak wel over recente
gegevens, maar niet over prognoses. Om te voorkomen dat de vergelijking
van 1992/1995-200512010 discutabel zou worden is er naar gestreefd om
dezelfde bron voor zowel de huidige situatie (1992/1 995) als de toekomstige
situatie (2005/2010) te hanteren.
Indien de gegevens niet op het gewenste schaalniveau aanwezig waren, dan
werd er een schaal omhoog geschoven. Het buurtcombinatieniveau werd
verhoogd naar stadsdeelniveau of zelfs gemeenteniveau. Het kernenniveau
werd verhoogd tot gemeenteniveau. Indien een dergelijke bewerking van het
plan- en/of het studiegebied heeft plaatsgevonden is dit duidelijk in de tekst
of als noot bij de tabel weergegeven.
Bij verschillende peildata, is er een noot aan de tabel toegevoegd die de
betreffende peildata op een rij zet.
Door omstandigheden zijn door de gemeente Haarlemmermeer voor 1995
geen werkgelegenheidscijfers uitgebracht. Dit heeft tot gevolg dat in enkele
tabellen de cijfers over 1994 voor de statistische bewerking zijn aangehouden.
Zo nodig zijn deze gegevens voor de overige delen van het studie- en
plangebied in de tekst aangevuld met de beschikbare gegevens over 1995.
De (verschillende) definities worden door middel van een noot bij de tabel
toegelicht.

iv
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Bijlage IV
Bevolkingsontwikkeling in het plangebied en studiegebied per 1januari1992 en 1995
1992

1995

groei
abs.

groei %

2.444

2.489

45

1,8

929
8.127

897
7989

-32
-140

-3,4
-1,7

115
34
11.586
2.069
693

91
6
12.208
2.411
777

-24
-28
622
342
84

-20,9
-82,4
5,4
16,5
12,1

25.997

26.868

921

3,5

2.444
44

2.489
44

45
0

1,8
0,0

• Lijnden
•Zwanenburg
• Badhoevedorp

929
8.127
10.927

897
7987
11.118

-32
-140
191

-3,4
-1,7
1,7

• Sd: Westelijk Havengebied
• Sd: Geuzenveld/Slotermeer
• Sd: Osdorp
• Sd: Slotervaart/Overtoomse Veld

294
36.291
36.859
28.516

323
37.378
37.269
37.311

29
1087
410
8795

9,9
3,0
1,1
30,8

124.431

134.813

10382

8,3

Plangebied
• Halfweg"

•

Lijnden
•Zwanenburg

•
•
•
•
•

Bc: Sloterdijk
Bc: Spieringhom
Bc: Geuzenveld
Bc: Eendracht
Bc: Lutkemeer/Ookmeer

Totaal plangebied
Studiegebied
• Halfweg"
• Ruigoord

Totaal studieqebied
Bc= buurtcombinatie; Sd= Stadsdeel
1) Inclusief Vinkebrug.

Bron:

- Gemeente Haarlemmermeer, afdeling Onderzoek en Statistiek, 1992, 1995
- Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude
- O+S, het Amsterdamse Bureau voor Onderzoek en Statistiek, 1992, 1995
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V

Bijlage V
Bevolking naar leeftijd (in procenten van het totaal) in het plangebied en studiegebied
per 1januari1992 en 1995

Plangebied
• Halfweg 112

0-19jr.

1992
20-64jr.

65+

0-19jr.

1995
20-64jr.

65+

22,4

60,9

16,7

22,6

61,0

16,5

•
•

LijndenZ3
Zwanenburg2)

21,2
21,0

67,2
63,9

11,6
15,1

20,0
21,3

67,2
62,7

12,8
16,0

•
•
•
•
•

Be: Sloterdijk
Be: Spiennghorn
Be: Geuzenveld
Be: Eendracht
Be: Lutkemeer/Ookmeer

20,9
14,7
24,5
27,5
23,8

75,7
82,4
54,6
67,3
64,8

3,4
2,9
20,9
5,2
11,4

13,2
33,3
27,7
27,7
28,3

82,4
66,7
52,9
65,3
61,3

4,4
0,0
19,4
6,8
10,4

23,3

60,0

16,7

25,0

58,6

16,4

22,4
29,5

60,9
66,0

16,7
4,5

22,5
27,7

61,0
68,1

16,5
4,3

21,2
21,0
18,0

67,2
63,9
63,2

11,6
15,1
18,8

20,0
21,3
18,9

67,2
62,8
61,4

12,8
16,0
19,6

17,0
21,6
20,7
21,1

77,9
55,6
59,0
58,0

5,1
22,8
20,3
20,9

20,1
24,2
22,7
23,7

73,8
54,5
56,6
58,9

6,7
21,3
20,7
17,4

20,9

58,6

20,5

22,1

57,6

19,4

)

Gemiddeld plangebied
Studiegebied

•
•

Halfweg 1
Ruigoord

•
•
•

Lijnden 23
Zwanenburg2)
Badhoevedorp2)

•
•
•
•

Sd: Westelijk Havengebied
Sd: Geuzenveld/Slotermeer
Sd: Osdorp
Sd: SlotervaartiOvertoomse
Veld

Gemiddeld studieciebied
Bc= buurtcombinatie; Sd= Stadsdeel
1) Inclusief Vinkebrug.
2)0e gegevens van de kernen Lijnden, Zwanenburg en Badhoevedorp zijn gebaseerd op gegevens van peildatum 1-1-1996. Aangezien de gegevens
voor Halfweg gedateerd zijn op 31-12-1995 heeft dit geen onoverkoombai-e gevolgen 'oor de resultaten.
Daarbij is de leeftijdsopbouw niet in absolute cijfers weergegeven maar in verhoudingsgetallen.
3) Inclusief Boesingheliede.
Bron:
- Gemeente Haarlemmermeer, afdeling Onderzoek en Statistiek, 1992, 1995
- Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude
- O+S, het Amsterdamse Bureau voor Onderzoek en Statistiek, 1992,
1995

vi
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VI

Definitie Beroepsbevolking 1991

Volgens de definitie van het CSS (Centrale Commissie voor de Statistiek) uit 1991 worden
tot de beroepsbevolking gerekend: Personen die
- tenminste twaalf uur per week werken, of
- werk hebben aanvaard waardoor ze tenminste twaalf uur per week gaan werken, of
- verklaren tenminste twaalf uur per week te willen werken, daarvoor beschikbaar zijn en
activiteiten ontplooien om werk voor tenminste twaalf uur per week te vinden.
Van de beroepsbevolking worden personen die tenminste twaalf uur per week werken tot
de werkzame beroepsbevolking gerekend en degenen die niet of minder dan twaalf uur
werken tot de werkloze beroepsbevolking.
Bron: CBS, 1995

Het is echter ook gebruikelijk om de grens in plaats van bij 12 uur bij 15 uur te trekken. In
de tabellen wordt aangegeven indien in het deze variant op de definitie betreft.
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Bijlage VII

Raming van de omvang van de beroepsbevolking in het plangebied en studiegebied op
1 januari 1992 en 1995 en de ontwikkeling van de beroepsbevolking tussen 1992 en 1995
1992

1995

groei
abs.

groei%

1.140

1.169

29

2,5

• Lijnden2
• Zwanenburg

527
3.730

488
3.538

-39
-192

-7,4
-5,2

• Bc: Sloterdijk
• Bc: Spiennghom
• Bc: Geuzenveld
• Bc: Eendracht
• Bc: Lutkemeer/Ookmeer

60
18
4.427
943
305

51
3
4.528
1.069
325

-9
-15
101
126
20

-14,5
-85,9
2,3
13,4
6,7

11.150

11.170

20

0,2

1.140

1.169
27

29

2,5

-

-

527
3.730
4.908

488
3.538
4.755

-39,3
-192
-153

-7,5
-5,2
-3,1

157
13.918
14.946
11.418

156
14.108
14.520
15.113

-1
190
-426
3.695

-0,4
1,4
-2,8
32,4

50.744

53.873

3.129

6,2

Plangebied
• Halfweg 1

Totaal plangebied
Studiegebied
• HaIfweg 1
• Ruigoord
• Lijnden2
• Zwanenburg
• Badhoevedorp
• Sd: Westelijk Havengebied
• Sd: Geuzenveld/Slotermeer
• Sd: Osdorp
• Sd: Slotervaart/Overtoomse Veld
Totaal studieqebied

-

De beroepsbevolking is berekend aan de hand van de bevolkingsomvang in de leeftijdscategorie 15-64 jaar en de deelnemingspercentages van het CBS. In paragraaf 2.2.3 is de
bewerking besproken.
Bc= buurtcombinatie; Sd= Stadsdeel
-= nihil
Inclusief Vinkebnig
Inclusief Boesingheliede

Bron:

- CBS. Enquête Beroepsbevolking. 1994
- Gemeente Haarlemmerlede en Spaarnwoude
- Gemeente Haarlemmermeer, afdeling Onderzoek en Statistiek, 1992, 1995196
- 0+S, het Amsterdamse Bureau voor Onderzoek en Statistiek, 1992, 1995
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Bijlage VIII
Ontwikkeling van de woningvoorraad in het plangebied en studiegebied tussen 1
januari 1992 en 1995
1992

1995

groei
abs.

groei %

Plangebied
• HaIfweg

1.034

1.090

56

5,4

•
•

Lijnden
Zwanenburg

347
3.295

404
3.285

57
-10

16,4
-0,3

•
•
•
•
•

Bc: Sloterdijk
Bc: Spieringhorn
Bc: Geuzenveld
Bc: Eendracht
Bc: Lutkemeer/Ookmeer

38
2
4.744
817
199

38
2
4.964
930
238

0
0
220
113
39

0
0
4,6
13,8
19,6

10.476

10.951

475

4,53

1.034

1.090

56

5,4

347
3.295
4.687

404
3.285
4.862

57
-10
175

16,4
-0,3
3,7

108
16.578
15.994
12.742

103
16.990
16.239
16.688

-5
412
245
3.946

-4,6
2,5
1,5
31,0

54.785

59.661

4.820

8,8

Totaal plangebied
Studiegebied
• Halfweg 1

•
•
•

Lijnden
Zwanenburg
Badhoevedorp

•
•
•
•

Sd: Westelijk Havengebied
Sd: Geuzenveld/Slotermeer
Sd: Osdorp
Sd: Slotervaart/Overtoomse Veld

Totaal studieqebied
Bc= buurteombinatie; Sd= Stadsdeel
1) Cijfers voor Halfweg inclusief Ruigoord en Vinkebrug.

Bron: - Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude
- Gemeente Haarlemmermeer, afdeling Onderzoek en Statistiek, 1992, 1995
O+S, het Amsterdamse Bureau voor Onderzoek en Statistiek, 1992, 1995

-
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Bijlage IX
Gemiddelde woningbezetting in het plangebied en studiegebied per 1 januari 1992 en
1995

1992

1995

• HaIfweg 1

2,41

2,28

• Lijnden
• Zwanenburg

2,68
2,47

2,22
2,43

•
•
•
•
•

3,03

*

2,39

2,44
2,53
3,48

2,46
2,59
3,26

2,49

2,45

• Halfweg 1

2,41

2,32

• Lijnden
• Zwanenburg
• Badhoevedorp 2

2,68
2,47
2,33

2,22
2,43
2,29

•
•
•
•

2,72
2,19
2,30
2,24

3,14
2,20
2,30
2,24

2,27

2,26

Plangebied

Bc: Sloterdijk
Bc: Spieringhom
Bc: Geuzenveld
Bc: Eendracht
Bc: Lutkemeer/Ookmeer

Gemiddeld plangebied

*

Studiegebied

Sd: Westelijk Havengebied
Sd: Geuzenveld/Slotermeer
Sd: Osdorp
Sd: SlotervaartlOvertoomse Veld

Gemiddeld studiegebied

Bc= buurtcombinatie; Sd= Stadsdeel
'= cijfer kan op logische gronden niet voorkomen.
1) Cijfers Halfweg inclusief Vinkebrug en Ruigoord.
Bron: - Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude
- Gemeente Haarlemmermeer, afdeling Onderzoek en Statistiek, 1992, 1995196
- O+S, het Amsterdamse Bureau voor Onderzoek en Statistiek, 1992, 1995

x
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Bijlage X
Aantal vestigingen in het studiegebied per 1januari1992 en 199411995
1992

Studiegebied
• Halfweg"

• Lijnden2
• Zwanenburg
• Badhoevedorp
•
•
•
•

Sd: Westelijk Havengebied
Sd: Geuzenveld/Slotermeer
Sd: Osdorp
Sd: Slotervaart'Overtoomse Veld

Totaal studiegebied

1994

1995

Groei
abs
92/94

Groei
92/94

%

19

22

.

3

15,7

60
355
484

61
365
481

.
.
.

1
10
-3

1,7
2,8
-0,6

1.637
1.193
1.452
2.261

1.926
1.354
1.564
2.797

289
161
112
536

17,7
13,5
7,7
23,7

7.461

8.570

1.109

14,9

2.09
8
1.35
6
1.55
0
2.98
6

Sd= Stadsdeel
(.)= gegevens niet beschikbaar
Exclusief Vinkebrug en Ruigoord
De gegevens van de kernen Lijnden, Zwanenburg en Badhoevedorp hebben betrekking op mei 1992 en 1994.

Bron:

- Gemeente Haarlemmermeer, Werkgelegenheidstelling 1992, 1994, 1995196
- Kamer van Koophandel Haarlem e.o.
- O+S, het Amsterdamse Bureau voor Onderzoek en Statistiek, 1992, 1994, 1995
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Bijlage Xl
Aantal werkzame personen 11 in het studiegebied per 1 januari 1992 en 1994 en 1995

Studiegebied
• Haarlemmerliede en
Spaamwoude 2

•
•
•

Lijnden 31
Zwanenburg
Badhoevedorp

•
•
•
•

Sd: Westelijk Havengebied 4 t
Sd: Geuzenveld/Slotermeer
Sd: Osdorp
Sd: SlotervaartiOvertoomse
Veld

1992

1994

1995

2.051

1.783

1.560

-268

-13,1

221
4.612
3.119

229
4.130
2.981

.
.
.

8
-482
-138

3,6
-10,5
-4,4

27.584
5.446
6.659
21.465

30.099
5.718
7.178
23.175

28.801
5.673
5.961
23.780

2515
272
519
1710

9,1
5,0
7,8
8,0

71.157

75.293

.

4.136

5,8

groei
groei
abs. %
199- 1992/94
2/94

Totaal studieaebied
Sd= Stadsdeel
Onder het begrip werkzame personen wordt hier verstaan: Iemand die 15 uur of meer per week economisch actief is.
Er waren geen aparte gegevens over het aantal werkzame personen voor de kemen Halfweg, Vinkebrug en Ruigoord beschikbaar. Daarom
zijn in het studiegebied het aantal werkzame personen voor de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude opgenomen.
De gegevens van de kernen Lijnden, Zwanenburg en Badhoevedorp hebben betrekking op mei 1992 en 1994.
De gegevens van de Amsterdamse stadsdelen hebben betrekking op medio 1992, eind 1993.

Bron:

xii

- Dienst Ruimtelijke Ordening Amsterdam
- Gemeente Haarlemmermeer, Werkgelegenheidstelling 1992, 1994, 1995196
- Kamer van Koophandel Haarlem eo.
- O+S, het Amsterdamse Bureau voor Onderzoek en Statistiek, 1992, 1994, 1995
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Bijlage XII

Lokatiebeleid voor bedrijven en voorzieningen

Het principe van het lokatiebeleid is, dat bedrijven en voorzieningen met veel werknemers
of bezoekers zich vestigen op een plaats die goed met fiets en/of openbaar vervoer te
bereiken is. lokaties die alleen goed met de auto te bereiken zijn, moeten gereserveerd
blijven voor bedrijven die op de auto zijn aangewezen.
Voor de plaats en benutting van de werklokaties in relatie met het openbaar vervoer
betekent dat in de stadsgewesten in globale termen:
A-!okaties: openbaar vervoeriokaties gelegen in de stadscentra dichtbij het (centraal) station,
en met beperkte parkeermogelijkheden. Voor deze lokaties komen bedrijven en voorzieningen in aanmerking die veel werknemers en/of bezoekers hebben en die weinig (vracht)autoafhankelijk zijn.
B-Iokaties: lokaties die zowel goed door het openbaar vervoer als voor de auto goed zijn
ontsloten, vaak dicht bij een voorstadstation van de NS gelegen of bij andere knooppunten
van hoogwaardig openbaar vervoer (metro, sneltram). Voor langparkeerders is betrekkelijk
weinig plaats. Voor deze lokaties komen bedrijven in aanmerking met een matige arbeidsen/of bezoekersintensiteit en tegelijkertijd een matige (vracht)autoafhankelijkheid.
C-Ioka fles: Lokaties die aan de rand van de stad zijn gelegen met een directe aansluiting
op het hoofdwegennet en minder goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Bedrijven
met een grote auto-afhankelijkheid en die niet al te vel woon-werkverkeer oproepen komen
in aanmerking voor dit type lokaties.
Bron:

Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening Extra (deel III: kabinetsstandpunt, p86)
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Bijlage XIII
Bevolkirigsomvang op 1 januari 1995 en bevolkingsprognoses tot 1 januari 2010 in
het plan- en studiegebied
1995

Plangebied
• Haarlemmerliede en
Spaarnwoude

•
•

Lijnden"
Zwanenburg

• Sd: Westelijk Havengebied
• Sd:
G eu zen veld/S t ote rm eer
• Sd: Osdorp

2000

2005

2010

1995-

19952005
groei
abs.

2005
groei %

5.379

5.606

5.811

5.969

432

8,0

1.047
7.987

1.039
7.892

1.011
7.791

985
7.692

-36
-196

-3,4
-2,5

323
37.378
37.269

314
39.905
43.974

308
43.521
44.752

-

-15
6.143
7.483

-4,6
16,4
20,1

89.383

98.730

103.1 94

-

13.811

15,5

5.379

5.606

5.811

5.969

432

8,0

7.987
1.047
11.118

7.892
1.039
11.133

7.791
1.011
10.998

7.692
985
10.924

-196
-36
-120

-3,4
-2,5
-1,1

323
37.378
37.269
37.311

314
39.905
43.974
42.185

308
43.521
44.752
42.299

-

-15
6.143
7.483
4.988

-4,6
16,4
20,1
13,4

137.812

152.048

156.491

-

18.679

13,6

Totaal plangebied
Studiegebied
• Haarlemmerliede en
Spaarnwoude

•
•
•

Zwanenburg
Lijnden 11
Badhoevedorp

• Sd: Westelijk
Havengebied
• Sd:
Geuzenveld/Slotermeer
• Sd: Osdorp
• Sd: Slotervaart/
Overtoomse Veld
Totaal studiegebied

Sd= Stadsdeel
Cijfers ontbreken
1) Inclusief Boesingheliede.
Bron:
Gemeente Haarlemmermeer, afdeling onderzoek en statistiek, 199511996
O+S, het Amsterdamse Bureau voor Onderzoek en Statistiek, 1995
O+S, het Amsterdamse Bureau voor Onderzoek en Statistiek en Dienst Ruimtelijke Ordening, 1994, 1995
Provincie Noord-Holland, afdeling Economisch Zaken

-

-
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Bijlage XIV
Bevolking naar leeftijd per 1januari1995 en bevolkingsprognose naar leeftijd voor
1 januari 2005 (in procenten van het totaal) in het plan- en studiegebied
1995
0- 20-64jr.
l9ir.

65+

0-19jr.

2005
20-64jr.

65+

26

62

12

26

61

13

•Lijnden
• Zwanenburg

20
21

67
63

13
16

22
21

60
64

18
15

• Sd: Westelijk Havengebied
• Sd: GeuzenveldlSloterrneer
• Sd: Osdorp

20
24
23

74
55
57

16
21
21

18
28
27

75
57
57

7
14
16

Totaal plangebied

25

59

16

27

58

15

Studiegebied
• Haarlemmerliede en
Spaarnwoude

26

62

12

26

61

13

• Zwanenburg
• LijndenD
• Badhoevedorp

21
20
19

62
67
61

16
13
20

22
21
24

60
64
57

18
15
19

•
•
•
•

20
24
23
24

74
55
57
59

6
21
20
17

18
28
27
29

75
57
57
58

7
14
16
13

23

58

19

27

58

15

Plangebied
• Haarlemmerliede en
Spaarnwoude

Sd: Westelijk Havengebied
Sd: Geuzenveld/Slotermeer
Sd: Osdorp
Sd: Slotervaart/
Overtoomse Veld

Totaal studiegebied
Sd= Stadsdeel
1) Inclusief Boesingheliede.

Bron:

- Gemeente Haarlemmermeer, afdeling onderzoek en statistiek, 1992 en 1995196
- O+S, het Amsterdamse Bureau voor Onderzoek en Statistiek, 1995
- O+S, het Arnsterdamse Bureau voor Onderzoek en Statistiek en Dienst Ruimtelijke Ordening, 1994
- Provincie Noord-Holland, afdeling Economisch Zaken

- STOGO onderzoek & advies 1997 -

Xv

Bijlage XV

Gebruikte tekeningen bij de effectbepaling

Variant 1 van het noordelijk verleggingsaltematief:
NHTZ-1 994-71 534
•
•
NHTZ-1994-71535
•
NHTZ-1994-71 536
•
NHTZ-1994-71537
•
NHTZ-1994-71548
•
NHTZ-1994-71549
•
NHTZ-1994-71576
Variant 2 van het noordelijk verleggingsaltematief
•
NHTZ-1994-71538
•
NHTZ-1994-71539
•
NHTZ-1994-71540
•
NHTZ-1994-71541
•
NHTZ-1994-71542
•
NHTZ-1994-71548
•
NHTZ-1994-71549
Variant 3 van het noordelijk verleggingsaltematief
•
NHTZ-1994-71543
•
NHTZ-1 994-71 544
•
NHTZ-1994-71545
•
NHTZ-1994-71 546
•
NHTZ-1994-71547
•
NHTZ-1994-71548
•
NHTZ-1 994-71 549
Zuidelijk verleggingsaltematief op tracé Westrandweg
•
NHTZ-1995-71022
•
NHTZ-1995-71023
•
NHTZ-1995-71024
•
NHTZ-1995-71025
Zuidelijk verleggingsalternatief via Westrandweg/A9
•
NHTZ-1995-71021
•
NHTZ-1995-71023
•
NHTZ-1995-71024
•
NHTZ-1995-71 025
Verschuivingsalternatief
•
NHTZ-1994-71577
•
NHTZ-1994-71578

Xvi
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Bijlage XVI

Ligging van de alternatieven

Noordelijk verleggingsaltematief met de varianten 1, 2 en 3
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Verschuivingsaltematief (tussen de strepen)
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XVII

Zuidelijk verleggingsaltematief op tracé Westrandweg
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Zuidelijk verleggingsalternatief via tracé Westrandweg/A9
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