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SPRINTSTAD

Zuid-Kennemerland en IJmond kunnen en willen een belangrijk onderdeel 
uitmaken van de Noordvleugel. Deze ambitie staat onder druk door afnemende 
bereikbaarheid, voortschrijdende suburbanisatie, de vergrijzing en toenemende 
verkeersoverlast. Er zijn tot 2040 nog grote woningbouwopgaven in de Noordvleu-
gel (Vraaggestuurd bouwen, Companen, 2012) waarvan een substantieel deel in 
deze regio’s zal landen. Onder deze omstandigheden vraagt het verbeteren van de 
aantrekkelijkheid en bereikbaarheid van Zuid-Kennemerland en IJmond om een 
nieuwe planningsbenadering waarin mobiliteit en ruimtelijke ordening optimaal op 
elkaar afgestemd worden.

 Op initiatief van de gemeente Haarlem en met bestuurlijke instemming van 
de regio Zuid-Kennemerland werkt de onafhankelijke Taskforce Ruimte van de pro-
vincie Noord-Holland aan een knooppuntenstrategie voor de regio Zuid-Kennemer-
land en IJmond. Het advies heeft als doel de bereikbaarheid in de regio te verbete-
ren en de stedelijke en dorpse centra te versterken door ruimtelijke ontwikkelingen 
rondom knooppunten te stimuleren. Binnen de Taskforce Ruimte werkt het consor-
tium Grontmij, Venhoeven CS en de Vereniging Deltametropool aan dit vraagstuk. 
Daarbij wordt voortgeborduurd op de kennis en inzichten uit de publicatie Maak 
Plaats! en de kennis en ervaring van het consortium voor deze assist.

De inzet van planning support tool SprintStad voor de spoorcorridors in Zuid-
Kennemerland en IJmond is een onderdeel van het proces van de Taskforce Ruimte 
van de provincie Noord-Holland. SprintStad simuleert ontwikkeling van mobiliteit 
en ruimte op een corridor, over een periode van 20 jaar. Op 12 september organi-
seerde Vereniging Deltametropool in samenwerking met Movares een SprintStad 
spelsessie. Het doel van SprintStad is om de kansen voor ontwikkeling rondom 
stations en het beter benutten van bestaande plannen en het bestaande netwerk in-
zichtelijk te maken. Daarnaast biedt SprintStad de mogelijkheid om te experimen-
teren met strategieën voor samenwerking in Zuid-Kennemerland en IJmond. De 
sessie is gehouden met de betrokken gemeenten, NS en de provincie en onderbouwd 
door recente realistische data. Samen met de stakeholders is tijdens deze sessie in 
beeld gebracht wat er nodig is om de stationsgebieden op de corridor beter te benut-
ten en wat er gebeurt als dat niet lukt. 

In dit document leest u eerst wat de aanleiding is geweest om SprintStad op 
de corridor Zuid-Kennemerland en IJmond toe te passen. Vervolgens wordt kort 
toegelicht wat SprintStad is en met welke aannames en uitgangspunten het is toe-
gepast. Dan volgt een vergelijking van de resultaten van SprintStad op basis van 
twee laboratoriumsessies en op basis van een spelsessie met echte spelers. Tot slot 
worden enkele aanbevelingen gedaan voor de ontwikkeling van ruimte en mobiliteit 
op de corridor Zuid-Kennemerland en IJmond. 

Jan Duffhues (Movares) en Miriam Ram (Vereniging Deltametropool) 
31.10.2013

CORRIDOR ZUID-KENNEMERLAND EN IJMOND
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De corridor is het ideale schaalniveau om 
knooppuntontwikkeling te coördineren. 
Per type corridor is de opgave en noodzaak 
tot interne afstemming verschillend. Door 
de vraag naar wonen en werken naast 
de huidige situatie en de plancapaciteit 
te leggen, wordt duidelijk hoe kansrijk de 
verschillende knooppuntmilieus binnen de 
corridors zijn en welke opgaven ze met 
zich mee brengen. 
 Het levert een eerste aanzet op om 
het werken in corridors in de Nederlandse 
praktijk te brengen: een concreet ontwik-
kel perspectief van ruimte en mobiliteit 
voor elk van de Noord-Hollandse corridors 
en hun knooppunten.
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KNOOPPUNT-
ONTWIKKE-

LING NOORD-
HOLLAND

Net als andere Nederlandse provincies, geeft 
de provincie Noord-Holland in haar Structuurvisie 
2040 aan, op welke manier zij de ruimte in de pro-
vincie de komende 30 jaar wil benutten en ontwik-
kelen. De provincie zet vooral in op compacte en 
goed bereikbare steden, omringd door aantrekkelijk 
groen. De focus ligt daarbij op het benutten van de 
bestaande kwaliteiten van zowel de infrastructuur 
als de ruimte. De meest kansrijke plannen liggen na-
melijk op die ov-locaties, die al een duidelijke identi-
teit hebben en die goed bereikbaar zijn met verschil-
lende soorten vervoer (multimodale bereikbaarheid).

De publicatie Maak plaats! – werken aan 
knooppuntontwikkeling in Noord-Holland (oktober 
2013) is het resultaat van onderzoek dat door de 
provincie Noord-Holland en de Vereniging Delta-
metropool is uitgevoerd. Het boek biedt een leidraad 
voor provinciaal beleid: het brengt eerdere studies 
samen, bundelt aanwezige kennis en data en maakt 
de kansen voor een betere benutting van knooppun-
ten in Noord-Holland inzichtelijk. Deze kansen zijn 
expliciet gemaakt door knoopwaarde, plaatswaarde, 

vraag en aanbod te analyseren, en door alle knoop-
punten en corridors in Noord-Holland met elkaar te 
vergelijken en te positioneren in het netwerk. 

De specifieke kenmerken, opgaven en kan-
sen voor de corridor Zuid-Kennemerland en IJmond 
worden in Maak Plaats! toegelicht. 

Kleinschalige kwaliteit en diversiteit aan 
woonmilieus is kenmerkend voor de corridor Zuid-
Kennemerland en IJmond. De bestemmingen op 
de corridor bevinden zich vooral in oost-westelijke 
richting bevinden (strand, scholen, centrum Haar-
lem, Ikea en recreatiegebied Houtrak bijvoorbeeld), 
terwijl van Uitgeest naar Haarlem en Leiden de 
corridor veel meer een woonkarakter heeft. Op het 
lijnstuk Uitgeest-Haarlem concurreren het spoor 
en (hov)buslijnen met elkaar doordat ze parallel lo-
pen. Daarnaast wonen en werken er relatief weinig 
mensen binnen de invloedsgebieden van de stations. 
Daarom heeft dit deel van de corridor een lage fre-
quentie van 2x per uur en kent ze de minste in-en 
uitstappers van Noord-Holland.

NOORD-HOLLAND CORRIDORS

MAAK PLAATS!1 MAAK PLAATS!1

1. Provincie Noord-Holland en Vereniging Deltametropool. Maak Plaats! Werken aan 

knooppuntontwikkeling in Noord-Holland. 2013.
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De corridor kan zowel ruimtelijk als vervoers-
kundig worden versterkt door bestaande woonkwa-
liteiten verder te ontwikkelen en de (multimodale) 
bereikbaarheid van de stations beter te benutten 
voor regionale voorzieningen. Er is echter maar een 
geringe hoeveelheid aan bestaande plannen op de 
corridor.

De vele natuur- en recreatiegebieden in de 
directe omgeving van de stations bieden kansen 
om deze beter toegankelijk te maken voor de hele 
Noordvleugel en dragen bij aan de unieke kwaliteit 
op deze corridor. 

Vervoerskundig liggen er kansen in het ver-
beteren van de overstap tussen verschillende mo-
daliteiten. Het spoor en de buslijnen zouden elkaar 
moeten versterken in plaats van beconcurreren. 

Maak Plaats! vormt een belangrijke basis 
voor de Taskforce Ruimte Zuid-Kennemerland en 
IJmond. Grontmij, Venhoeven CS en de Vereniging 
Deltametropool werken gezamenlijk aan dit advies. 
Een visie op de bereikbaarheid van de regio, de rol 
van ov-knooppunten en de samenhang tussen de 

knooppunten zal leiden tot één regionale geïnte-
greerde aanpak voor alle stationslocaties in Zuid-
Kennemerland en IJmond. Doel is enerzijds het 
verbeteren van de totale bereikbaarheid van de re-
gio met een samenhangend vervoerssysteem en an-
derzijds het versterken van de stedelijke en dorpse 
centra door ruimtelijke ontwikkeling rondom knoop-
punten te stimuleren. De kansen voor woningbouw, 
werkgelegenheid, voorzieningen, groen en recreatie 
in relatie tot de bereikbaarheid worden in samen-
hang tot elkaar verder uitgewerkt.

Planning support tool SprintStad is in dit 
geval gekoppeld aan de thematiek van de Task-
force Ruimte. Om SprintStad speelbaar te houden 
is de corridor beperkt tot de regiogrens. Deze afba-
kening beinvloedt de uitkomsten. De inschatting 
van de marktvraag op de corridor wijkt hierdoor 
bijvoorbeeld iets af van de publicatie. Station Uit-
geest maakt ook onderdeel uit van de Zaancorridor, 
waardoor de uikomsten hier enigzins vertekend zijn. 
Daarnaast is dit de enige corridor die bestaat uit drie 
spoorlijnen. Dit maakte het spelen van het spel com-
plexer.

TASKFORCE RUIMTE TASKFORCE RUIMTE

KANSEN EN OPGAVEN CORRIDOR ZUID-KENNEMERLAND EN IJMOND
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INTERACTIEF KNOOPPUNTONTWIKKELING

SprintStad kent drie typen spelers; gemeen-
ten, provincie en het vervoersbedrijf. De gemeenten 
kunnen variëren in de ruimtelijke invulling van hun 
stationsgebied en het masterplan wat ze daarbij na-
streven. De vervoerder streeft naar een rendabele 
dienstregeling en een groei van het aantal reizigers. 
De provincie coördineert en streeft naar samenhang 
tussen de ruimtelijke ontwikkelingen onderling en 
optimale bereikbaarheid in de regio. 

SprintStad bestaat uit vijf ronden van elk 
vier jaar en loopt van 2010 tot 2030. Fysiek beperkt 
SprintStad zich tot een corridor, bestaande uit een 
reeks stationsgebieden (1200 meter rond elk station) 
op een lijn, die samen in theorie een netwerkstad of 
‘daily urban system’ vormen.

Voor aanvang van het spel wordt de input be-
paald. Die bestaat uit de vraag naar ruimtelijke ont-
wikkelingen voor de gehele corridor, per categorie en 
dichtheid. Ook is het totale aanbod aan (her-)ontwik-
kellokaties van tevoren bekend. Als derde wordt een 
uitgangssituatie voor de bereikbaarheid gekozen. 
Zowel totale vraag, totaal aanbod als uitgangssitu-
atie voor de bereikbaarheid kunnen volledig fictief of 

zo dicht mogelijk bij de werkelijkheid worden inge-
voerd. Voor de Taskforce Ruimte is op zoek gegaan 
naar het maximaal mogelijk aanbod, meer dan de 
huidige plannen in de stationsomgevingen op dit mo-
ment bieden. De gehanteerde uitgangspunten vindt 
u op pagina 9.

Het mechanisme van SprintStad gaat uit van 
de wederkerige relatie tussen ruimtegebruik en mo-
biliteit: frequentieverhoging leidt tot betere bereik-
baarheid, daarmee extra vraag naar programma op 
de betreffende locatie en dus ruimtelijke ontwikke-
lingen. Die leiden weer tot meer vraag naar open-
baar vervoer (zie schema op de pagina 8). In de prak-
tijk komt deze positieve onderlinge relatie vaak niet 
tot stand, door strategisch gedrag en bestuurlijke, 
juridische, financiële en organisatorische barrières 
(zie artikel Wendy Tan, 2010: Barriers to TOD in the 
Netherlands).

De ruimtelijke programma’s zijn verdeeld 
in drie categorieën met elk wisselende dichtheden. 
Deze categorieën zijn wonen, werken en voorzienin-
gen. Dichtheden lopen op van groen, via dorps en 

WAT IS SPRINTSTAD? SERIOUS GAME

PLANNING 
SUPPORT 

TOOL

Planning support tool SprintStad simuleert 
ruimtelijke ontwikkelingen rond stations, in samen-
hang met frequentieverhoging op het spoor tot 2030. 
De simulatie heeft als doelstelling stakeholders in de 
praktijk meer inzicht te geven in de wisselwerking 
tussen ruimtegebruik en mobiliteit, de effecten van 
lokale ontwikkelingen op een corridor en de voorde-
len van samenwerking tussen lokale en regionale 
overheden met vervoerders. Tevens toont de simula-
tie ontwikkelmogelijkheden en diversiteit in leefmi-
lieus rond de OV-knooppunten.

De planning support tool is tegelijkertijd een 
model en een serious game. SprintStad wordt sinds 
2010 ontwikkeld door Vereniging Deltametropool – 
een organisatie die zich inzet voor de duurzame ont-
wikkeling van de Randstad – in samenwerking met 
Technische Universiteit Delft en Movares, met fi-
nanciële steun van Next Generation Infrastuctures. 
Het is bedoeld voor professionals die werken bij één 
van de partijen die betrokken zijn bij ontwikkeling 
van stationsgebieden en bereikbaarheid. Sinds 2010 
is SprintStad door meer dan 300 mensen gespeeld 
bij meer dan 40 gelegenheden.

SprintStad beperkt zich tot de stationsgebieden: 
1200 meter rond elk station
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gel geldt: hoe beter de bereikbaarheid, des te groter 
is de kans op ontwikkelingen in hoge dichtheden. 
Omgekeerd geldt ook: als de bereikbaarheid minder 
goed is, maakt de locatie meer kans op ontwikkelin-
gen in lage dichtheden. Ook worden programma’s 
gemakkelijker gerealiseerd in een omgeving waar al 
een vergelijkbare dichtheid van bebouwing aanwe-
zig is.

Na elke ronde wordt duidelijk of de vervoer-
der zijn doelen behaalt. Zitten de treinen te vol, dan 
gaat de klanttevredenheid omlaag. Zijn de treinen te 
leeg dan is de dienstregeling niet rendabel. Dit wordt 
berekend ten opzichte van het gemiddeld aantal rei-
zigers per stop in de provincie Noord-Holland. Hier-
door zijn er een aantal stations (Uitgeest, Driehuis, 
Santpoort Noord en Overveen) bij aanvang van het 
spel ‘overbediend’, oftewel er zijn te weinig reizigers 
voor het aantal treinen. Tijdens en tussen de vijf 
ronden overleggen en onderhandelen spelers met el-
kaar, om ruimtelijke ontwikkelingen en bereikbaar-
heid op elkaar af te stemmen. Zo zou moeten worden 
voorkomen dat gemeenten met elkaar concurreren 
om dezelfde marktvraag of dat de verbetering van 
bereikbaarheid en de ruimtelijke ontwikkelingen uit 
de pas lopen.

kleinstedelijk tot stedelijk en hoogstedelijk. De mili-
eus verschillen van de woonmilieus zoals gebruikt in 
het marktonderzoek van Companen. De marktvraag 
is daarom vertaald naar de standaardmilieus binnen 
de SprintStad tool. 

De bereikbaarheid met treinen, bussen, trams 
en metro wordt in de simulatie meegenomen. De ver-
voerder kan in de sessie echter alleen sturen op In-
tercity’s en Sprinters. De bereikbaarheid via de weg 
is ook als een constante meegenomen.

De provincie heeft de mogelijkheid om regio-
nale functies toe te voegen aan de corridor (bijvoor-
beeld een opleidingscentrum of een ziekenhuis) en 
om restricties op te leggen aan bepaalde ruimtelijke 
categorieën (bijvoorbeeld geen hoge dichtheden bij 
een station in landelijke gebied).

In elke ronde voeren de gemeenten hun plan-
nen in. De vervoerder past eventueel de dienstrege-
ling aan. De provincie beslist over het al dan niet 
opleggen van restricties en/of het toevoegen van regi-
onale functies. Aan het eind van elke ronde wordt be-
paald welke plannen gerealiseerd worden en welke 
niet. Dit gebeurt op basis van een afweging in het re-
kenmodel achter SprintStad, waarin bereikbaarheid 
en dichtheid aan elkaar zijn gekoppeld. Als basisre-

MECHANISME TERUGKOPPELING MOBILITEIT EN RUIMTE

SPRINTSTAD ACTOREN
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UITGANGS-
PUNTEN

SprintStad heeft voor de simulatie van een 
corridor o.a. data input nodig van ruimtelijke en ver-
voerskundige kenmerken van de stations. De recen-
te data die zijn verzameld voor het onderzoek Maak 
Plaats! zijn hiervoor gebruikt. 

Daarnaast zijn prognoses nodig van de ont-
wikkelbare gebieden rond elk station en de vraag 
naar ruimtelijk programma in de regio tot 2030. 
Hieruit volgt het scenario voor de simulatie. 

SprintStad Zuid-Kennemerland en IJmond 
is gebaseerd op een reële inschatting van de markt-
vraag2 , het huidige aanbod van gemeentelijke plan-
nen3 en de huidige dienstregeling van de NS.

Voor de simulatie van Zuid-Kennemerland 
en IJmond zijn twee sets met uitgangspunten ge-
hanteerd. De eerste set is gebaseerd op het huidige 
planaanbod en de huidige vraag (business-as-usual). 
Daarnaast is er een set uitgangspunten gemaakt 
waarbij het aanbod aan planruimte in de stationsge-
bieden maximaal wordt benut (TOD optimaal). Met 
deze laatste uitgangspunten is een scenario TOD 
optimaal gesimuleerd en het spel op 12 september 
gespeeld.

De huidige dienstregeling van de NS in 2012 
is het uitgangspunt voor mobiliteit aan het begin 
van de spelsessie. Concreet voor de corridors rond 
Haarlem betekent dit het volgende:

4 Intercity’s per uur tussen Rotterdam / Den 
Haag, Leiden en Amsterdam, halterend te Heemste-
de-Aerdenhout, en Haarlem.

2 Sprinters per uur tussen Uitgeest en Am-
sterdam via Haarlem, overal halterend

2 Sprinters per uur tussen Haarlem en Lei-
den, overal halterend

2 Sprinters per uur tussen Zandvoort en Am-
sterdam, overal halterend

Bovengenoemde treinen hebben in sommige 
gevallen begin- en eindpunten buiten de hier ge-
bruikte corridors. Dit zijn echter geen variabelen in 
het spel. Wel kunnen er wijzigingen aan de frequen-
tie en de route binnen de corridors worden doorge-
voerd.

De HOV-verbinding tussen IJmuiden en 
Haarlem verkleint het invloedsgebied van de stati-
ons. Deze HOV lijn loopt tussen Driehuis en Haar-

lem parallel aan het spoor. Delen van Haarlem-
Noord en Velsen liggen zowel in de buurt van een 
HOV-halte als in de buurt van een station. Met de 
huidige treinfrequentie van 2x per uur zullen inwo-
ners en werknemers in de overlapgebieden eerder 
met het HOV reizen dan met de trein, omdat deze 
met een veel hogere frequentie rijdt.

Bij TOD optimaal zijn twee nieuwe  stations 
aan de corridors toegevoegd te weten Bennebroek-
Vogelenzang en Haarlem West.

UITGANGSPUNTEN UITGANGSPUNTEN

MOBILITEIT MOBILITEIT OPTIMALISATIE

2. Op basis van het Onderzoek Vraaggestuurd Bouwen, Companen, 2012 en Monitor 

Uitvoeringsstrategie,  Plabeka, 2012

3. Op basis van Monitor Plancapaciteit Wonen, Provincie Noord-Holland, 2012
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Voor het aanbod aan ontwikkelbare gebieden 
zijn de bestaande plannen van de gemeenten als 
uitgangspunt genomen. Voor Maak Plaats! zijn bij 
gemeenten de huidige plannen gecontroleerd. Het 
ging daarbij om zowel ‘harde’ als ‘zachte’ (her-)ont-
wikkelingslocaties die zich tussen 2010 en 2030 in 
de stationsgebieden bevinden (binnen een straal van 
1200 meter van het station). Bij de corridor Zuid-
Kennemerland en IJmond gaat het in totaal om 201 
hectare aanbod van plangebieden. Deze plannen 
vormen de input voor het business-as-usual scenario.

AANBOD AANBOD OPTIMALISATIE

Voor het scenario TOD optimaal is naast deze 
bestaande plannen gezocht naar mogelijkheden om 
het aanbod aan (her-)ontwikkelingslocaties in de 
stationsgebieden te vergroten. Daarmee wordt het 
mogelijk om een groter aandeel van de marktvraag 
een plaats te bieden in de stationsgebieden met wel-
licht een frequentieverhoging tot gevolg. Hiervoor is 
de transformatieruimte binnen Bestaand Bebouwd 
Gebied (BBG) onderzocht. Omdat het de vraag is of 
deze extra ruimte voldoende is om een frequentiever-
hoging te bewerkstelligen is daar de ruimte buiten 
BBG die niet belemmerd wordt door restricties zoals 
Natura 2000, EHS, stiltegebieden of de geluidscon-
tour van Schiphol aan toegevoegd. Het toevoegen 
van ruimte buiten BBG is een theoretische excersitie 
om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn bij 
maximaal aanbod binnen de stationsomgevingen.

Op basis van het CBS grondgebruik is een se-
lectie gemaakt van gebieden rondom knooppunten 
die beter benut zouden kunnen worden. Het gaat 
dan om sportterreinen, volkstuinen, terreinen voor 
glastuinbouw en overig agrarisch terrein. In totaal 

Planaanbod en extra ontwikkelruimte op de corridor 
Zuid-Kennemerland en IJmond

EXTRA ONTWIKKELRUIMTE AANBOD OPTIMALISATIE

levert deze selectie 117 ha extra ontwikkelruimte 
binnen BBG op en 452 ha extra ontwikkelruimte 
buiten BBG.

Daarnaast zijn een aantal bedrijventerreinen 
toegevoegd waarvan de verwachting is dat zij op de 
wat langere termijn toe zijn aan herstructurering 
of gedeeltelijke transformatie. Dit zijn De Pijp en 
Noordwijkermeer bij station Beverwijk, Waarder-
polder bij Haarlem Spaarnwoude en De Weren bij 
Halfweg-Zwanenburg. Dit levert 156 ha extra ont-
wikkelruimte binnen BBG op.

Binnen BBG zorgen voornamelijk de bedrij-
venterreinen (52%) en sportterreinen (30%) voor 
extra ontwikkelruimte. Buiten BBG is het overgrote 
deel van de extra ontwikkelruimte op dit moment 
overig agrarisch terrein (87%).

De te verwachten vraag naar ruimtelijke ont-
wikkeling is per regio in kaart gebracht door Compa-
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mee 710 ha marktvraag voor woningen en  144 ha 
voor voorzieningen in de nabijheid van deze corridor. 
Daarnaast is er 129 ha. vraag naar werken, voorna-
melijk door de herstructurering of transformatie van 
bedrijventerreinen. De vraag naar kantoren is maar 
zeer beperkt.

Uit vorige toepassingen werd al duidelijk dat 
de discussie tijdens de SprintStad sessie het beste 
uitpakt wanneer vraag en aanbod in hectares onge-
veer gelijk zijn. Bij de Corridor Zuid-Kennemerland 
en IJmond is daarom de marktvraag verrekend tot 
897 ha, gelijk aan het maximale plaanbod. De vraag 
naar wonen en lokale voorzieningen is daarbij ge-
lijk verdeeld: er is 90% van elke categorie gebruikt. 
Dit betekent dat de overige 10% van de marktvraag 
sowieso buiten de stationsgebieden gerealiseerd 
zal moeten worden. De vraag naar werken zit voor 
100% in het spel. Aangezien onduidelijk is hoe de 
vastgoedmarkt zal fluctureren door crises en andere 
oorzaken, is gekozen om de vraag in vijf ronden ge-
lijkmatig te verdelen tot 2030. Dat betekent dat in 
sommige rondes er meer aanbod aan planruimte in 

nen (2012, voor woonmilieus en daarbij behorende 
lokale voorzieningen) en Plabeka (2012, voor kanto-
ren en bedrijven). 

Hieruit blijkt dat er nog steeds een stevige 
woonbehoefte is in de regio Zuid-Kennemerland en 
IJmond. Er is voornamelijk vraag naar centraal ge-
legen stedelijke woonmilieus, nabij voorzieningen en 
werklocaties. Ook is er een behoorlijke vraag naar de 
meer groene milieus in lage dichtheden. In het werk-
landschap is een soortgelijke trend zichtbaar: ge-
mengde multimodaal bereikbare locaties zijn steeds 
meer in trek dan monofunctionele snelweglocaties. 

Voor Sprintstad op de corridor Zuid-Kenne-
merland en IJmond is de totale vraag naar wonen en 
werken van de regio Zuid-Kennemerland en IJmond 
genomen. 

De 12 woonmilieus die Companen onder-
scheidt zijn op basis van dichtheid verdeeld over de  
SprintStad milieus. Daarbij is voor de gemengde 
centrum-woonmilieus aangenomen dat 1/3 uit voor-
zieningen bestaat,  en bij de minder gemengde woon-
milieus 1/8 uit voorzieningen. In totaal is er daar-

MARKTVRAAG MARKTVRAAG
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Vraag en aanbod op de corridor Zuid-Kennemerland en 
IJmond

VRAAG EN AANBOD DRIE SESSIES

de stationsgebieden is, dan vraag op de gehele cor-
ridor. Om de sessies te kunnen vergelijken is zowel 
in business-as-usual als in TOD optimaal dezelfde 
marktvraag van 897 ha gebruikt.

In september 2013 zijn drie sessies gespeeld. 
Een sessie met de set uitgangspunten business-as-
usual in een laboratoriumsetting door Vereniging 
Deltametropool en Movares, een sessie met uit-
gangspunten TOD optimaal in laboratoriumsetting 
door VDM en Movares en een sessie met uitgangs-
punten TOD optimaal met gemeenten, provincie en 
NS. 

In de laboratoriumsessie is de inzet van de 
spelers bepaald op basis van de bestaande uitgangs-
punten. In de interactieve speelsessie, waar ver-
tegenwoordigers van gemeenten, provincie en NS 
aanwezig waren, hebben spelers zelf de inzet mogen 
bepalen en met elkaar kunnen afstemmen. In deze 
sessie kon worden gespeeld met een groter planaan-
bod.

Wonen stedelijk 

Wonen kleinstedelijk 

Wonen dorps 

Wonen groen 

Kantoren hoogstedelijk 

Kantoren perifeer

Lichte bedrijvigheid 

Bedrijventerrein 

Voorzieningen stedelijk 

Voorzieningen kleinstedelijk 

Voorzieningen dorps 

Voorzieningen groen 
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BUSINESS 
AS USUAL

In de business-as-usual-simulatie door VDM 
en Movares hebben spelers niet met elkaar afge-
stemd maar hun plannen zo veel mogelijk ingevuld 
op basis van de huidige situatie. Dit betekent dat ge-
meenten hun planruimte hebben ingevuld met het 
meest voorkomende woonmilieu in de huidige stati-
onsomgeving. 

De vervoerder heeft de huidige dienstregeling 
op het spoor gecontinueerd. Vanaf 2014 is de HOV 
tussen IJmuiden en Haarlem gaan rijden. Dit is een 
concurrent voor het spoor tussen Driehuis en Haar-
lem, aangezien spoor en HOV parallel aan elkaar lig-
gen. Als gevolg hiervan zijn er minder treinreizigers 
op dit lijnstuk.

De provincie beperkt zich tot het stimuleren 
van een regionale functie die op dit moment gepland 
is: een Factory Outlet Center in Halfweg in 2014.

Al bij het begin van de gesimuleerde spelses-
sie is duidelijk dat er geen optimaal resultaat be-
haald kan worden. Aan de vraag naar groene mili-
eus wordt nog enigszins voldaan, maar in de huidige 
milieus in de stationsgebieden is maar zeer beperkt 

plaats voor stedelijke en kleinstedelijke ontwikkelin-
gen.

In business-as-usual blijft uiteindelijk 77% 
van de marktvraag in SprintStad onbenut. In de 
stedelijke en kleinstedelijke categorie is dit zelfs nog 
meer. Deze vraag zal een plek moeten vinden in de 
rest van de regio buiten de stationsgebieden of moge-
lijk zelfs buiten de regio. Met betrekking tot bereik-
baarheid resulteert dit in een zeer matige groei op 
de corridor van het aantal inwoners, werknemers en 
in- en uitstappers.

Bij business-as-usual neemt het aantal inwo-
ners en werknemers in de stationsgebieden nauwe-
lijks toe. Door de HOV tussen IJmuiden en Haar-
lem ontstaat langs die corridor concurrentie, wat er 
voor zorgt dat het aantal treinreizigers verder daalt. 
Ontwikkelingen dichter bij de stations compenseren 
daar niet voor. Het is de vraag wat dit in de praktijk 
betekent voor de kleinere stations in de duinrand, 
die nu al kampen met lage aantallen in- en uitstap-
pers. Het voortbestaan van de lijn Uitgeest-Leiden 
komt hiermee  in ieder geval steeds meer onder druk 
te staan.

RESULTATEN RESULTATEN

LABORATORIUMSESSIE LABORATORIUMSESSIE

Dienstregeling 2030 Laboratoriumsessie 
Business-as-usual

Station

Uitgeest dorps
Heemskerk groen
Beverwijk groen
Driehuis dorps
Santpoort Noord dorps
Santpoort Zuid groen
Bloemendaal dorps
Haarlem stedelijk
Heemstede-Aerdenhout groen
Zandvoort aan Zee dorps
Overveen groen
Haarlem Spaarnwoude kleinstedelijk
Halfweg-Zwanenburg groen

Ontwikkel-
ruimte (ha) 
6
5
23
9
4
25
5
28
11
11
22
29
23

Huidig meest voorkomend 
woonmilieu (ABF)

Huidige woonmilieus en plancapaciteit op de corridor 
Zuid-Kennemerland en IJmond

treinen te vol treinen goed gevuld treinen te leeg
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LABORATORIUMSESSIE LABORATORIUMSESSIE

RESULTATEN RESULTATEN

TOD 
OPTIMAAL

Ook met de set uitgangspunten TOD optimaal 
is in een laboratiumsetting gespeeld. Doel van deze 
sessie was om te kijken in hoeverre vraag en aanbod 
op elkaar kunnen aansluiten als de stationsgebieden 
maximaal benut worden en welke frequentie daar-
mee te behalen is.

De vervoerder is met een metro-achtig sys-
teem gaan rijden waarbij directe verbindingen met 
Amsterdam zijn behouden. Zowel op de lijn Uitgeest-
Haarlem- Amsterdam als op de lijn Leiden - Haar-
lem - Amsterdam stopt nu 4x per uur een trein. Ook 
tussen Haarlem en Zandvoort rijdt 4x per uur een 
trein.

Doordat de vervoerder vaker is gaan rijden 
op de corridor Uitgeest-Haarlem-Amsterdam wordt 
de trein weer een aantrekkelijk alternatief voor de 
HOV voor sommige inwoners van Haarlem Noord.

In 2026 zijn daarnaast de twee nieuwe stati-
ons geopend. Dit leidt tot meer treinreizigers vanuit 
de invloedsgebieden van de nieuwe stations.

Door vraag en aanbod perfect op elkaar af te 

stemmen is het theoretisch mogelijk om de volledige 
vraag in SprintStad naar nieuwe woningen, kanto-
ren en voorzieningen voor Zuid-Kennemerland en 
IJmond binnen de invloedsgebieden van stations 
te realiseren. 90% van de gehele marktvraag naar 
wonen in de regio en 100% van de marktvraag naar 
werken wordt dan binnen 1200 meter van een station 
gerealiseerd. Dit vergt echter drastische ruimtelijke 
veranderingen van sommige stationsomgevingen. 
Vooral bij de stations met veel extra ontwikkel-
ruimte buiten BBG zoals Driehuis, Santpoort Zuid 
en Uitgeest wordt in dit TOD optimaal scenario veel 
gebouwd in dorpse en groene dichtheden. 

Het aantal inwoners en werknemers in de 
stationsomgevingen stijgt als gevolg van de nieuwe 
ontwikkelingen en de opening van twee nieuwe sta-
tions flink. Dit heeft een positief effect op het aantal 
reizigers en daarmee de frequenties en kostendek-
king van de treinen. Een sprinter-frequentie van 4x 
per uur op alle lijnstukken is  in dit scenario haal-
baar. De groei is echter niet dermate groot dat er 
naar een hogere frequentie dan 4 x per uur kan wor-
den doorgegroeid. 

Dienstregeling 2030 Laboratoriumsessie 
TOD optimaal

Woonmilieu kansrijk
profiel (Maak Plaats!)

Station

Uitgeest dorps
Heemskerk kleinstedelijk
Beverwijk stedelijk
Driehuis dorps
Santpoort Noord dorps
Santpoort Zuid groen
Bloemendaal kleinstedelijk
Haarlem stedelijk
Heemstede-Aerdenhout kleinstedelijk
Zandvoort aan Zee kleinstedelijk
Overveen kleinstedelijk
Haarlem Spaarnwoude stedelijk
Halfweg-Zwanenburg groen

Ontwikkel-
ruimte (ha) 
139
21
107
93
14
98
38
47
22
11
60
126
58

* Haarlem Westergracht stedelijk
* Vogelenzang Bennebroek dorps

28
65

Ontwikkelruimte binnen TOD optimaal op de 
corridor Zuid-Kennemerland en IJmond

treinen te vol treinen goed gevuld treinen te leegtreinen te leeg
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TOD 
OPTIMAAL 

SESSIE 
12.09.2013

Op 12 september 2013 hebben alle gemeen-
ten op de corridor Zuid-Kennemerland en IJmond in 
het kader van de Taskforce Ruimte het spel Sprint-
Stad gespeeld. Locatie was het kantoor van de Pro-
vincie Noord-Holland te Haarlem. De gehanteerde 
uitgangspunten en het scenario waarmee werd ge-
speeld waren conform TOD optimaal, zoals hiervoor 
toegelicht. Het stond partijen vrij om gedurende het 
spel met elkaar te overleggen, te onderhandelen, uit 
te ruilen, tactieken te wijzigen etc, oftewel het men-
selijke element toe te voegen aan het spel.

Gemeenten hebben in de spelsessie creatief 
gekeken naar hoe ze de stationsomgevingen het bes-
te kunnen benutten voor TOD. Er is daarbij over de 
grenzen van bestaande standpunten en plannen ge-
keken. Sommige gemeenten hebben uiteindelijk ook 
meer ontwikkeld dan ze aanvankelijk in het master-
plan hadden aangegeven. Dit leidde ertoe dat een 
groot deel van de vraag naar stedelijk en kleinstede-
lijk wonen en werken een plek heeft kunnen krijgen 
in de stationsomgevingen, terwijl er toch ook ruimte 
bleef voor open groene gebieden rond de stations. 

Ondanks dat wonen en werken in lagere dichtheden 
theoretisch en fysiek wel zou passen in de stations-
omgevingen, kozen de gemeenten ervoor om dat niet 
te doen. In de spelsessie maakten zij de keus om in 
hogere dichtheden te bouwen en met name de opti-
malisatie-ruimte buiten BBG zo veel mogelijk groen 
te houden.

Voor de bereikbaarheid per spoor leidt dit tot 
het beter benutten van de bestaande corridors. In de 
spelsessie is de bereikbaarheid per spoor erg toege-
spitst op de dichtheid in de stationsomgeving; stati-
ons met een hoge dichtheid worden soms tot 6 x per 
uur bediend, andere stations slechts 2 x per uur. Dit 
leidt tot een zeer goede afstemming tussen ruimte en 
mobiliteit. Het is de vraag in hoeverre het voor de NS 
aantrekkelijk is om op deze manier haar dienstrege-
ling te rijden. 

Hieronder volgt een korte beschrijving van de 
resultaten per station:

RESULTATEN RESULTATEN

SESSIE MET BETROKKEN PARTIJEN SESSIE MET BETROKKEN PARTIJEN

Dienstregeling 2030 sessie gemeenten
TOD optimaal

treinen te vol treinen goed gevuld treinen te leeg
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Uitgeest heeft in de huidige situatie een be-
perkt aantal plannen in de stationsomgeving. Bij 
de uitgangspunten TOD optimaal is het mogelijke 
planaanbod veel groter. De bereikbaarheid is door 
de ligging op twee corridors (Alkmaar – Zaandam 
en Almaar – Haarlem) altijd onevenredig hoog ten 
opzichte van het gebruik van de stationsomgeving. 
De ambitie van de gemeente in de spelsessie was de 
groei van het aantal inwoners. Ze heeft daarvoor in 
de spelsessie een deel van de extra ontwikkelruimte 
gebruikt (52 ha.) en gebouwd in zowel stedelijke als 
groene dichtheden. Daarnaast heeft de provincie 
volop ingezet op het benutten van de uitstekende 
multimodale bereikbaarheid van Uitgeest door in 
2010 een Medisch Centrum toe te voegen, in 2018 
een P&R voorziening en in 2026 een Randstedelijke 
recreatievoorziening. Dit alles heeft geleid tot een 
gemengde stationsomgeving en een betere benutting 
van de Sprinters.

Heemskerk heeft, net als Uitgeest, een be-
perkt aantale plannen in de huidige situatie. De 
stationsomgeving is momenteel al vrij homogeen en 

dicht bebouwd. Ook in TOD optimaal is er weinig 
extra ontwikkelruimte. In de spelsessie heeft de ge-
meente van 6 ha. extra aanbod binnen BBG gebruik 
gemaakt. De ambitie van de gemeente was de groei 
van in-en uitstappers door de vestiging van een regi-
onaal opleidingscentrum. Dit heeft zij in overleg met 
de provincie in 2010 kunnen bouwen, met een aan-
zienlijke reizigersgroei tot gevolg. De NS heeft mede 
daardoor de frequentie verhoogd naar zes treinen 
per uur op dit station.

Beverwijk heeft aardig wat ontwikkelruim-
te in business-as-usual en een groot potentieel aan 
herstructurering van bedrijventerrein in TOD op-
timaal. De ambitie was om het stationsgebied als 
onderdeel van de stad leefbaar, werkbaar en vitaal 
te houden, de bedrijvigheid en stedelijkheid te ver-
groten en op die manier de regionale centrumfunctie 
te versterken. In de sessie is om die reden de extra 
ontwikkelruimte volledig gebruikt om een gemengd 
woon-werkmilieu met (klein)stedelijke dichtheden te 
krijgen rond het station. De provincie heeft in 2018 
een congresvoorziening bij Beverwijk gerealiseerd. 

RESULTATEN STATIONS RESULTATEN STATIONS

SESSIE MET BETROKKEN PARTIJEN SESSIE MET BETROKKEN PARTIJEN

Dit alles leidt tot een groei van het aantal inwoners 
en werknemers in de stationsomgeving en in de spel-
sessie tot meer treinen (6x per uur). Herstructure-
ring en het ontwikkelen van meer stedelijke milieus 
rondom station Beverwijk lijken dus kansrijk.

De stations Driehuis, Santpoort Noord en 
Santpoort Zuid hebben in de huidige situatie het 
laagste aantal in-en uitstappers van de gehele re-
gio.* Bij business-as-usual blijft dat ook zo want de 
bestaande plancapaciteit is gering. Wordt naast het 
huidige planaanbod ook gekeken naar de mogelijk-
heden binnen én buiten BBG in het stationsgebied 
dan ontstaat  bij Santpoort Zuid en bij Driehuis meer 
ruimte. Dit is echter niet genoeg voor een echte hoog-
frequente dienstregeling wanneer de gebieden in 
lage dichtheden worden volgebouwd. Al vrij vroeg in 
de spelsessie besloot de NS station Driehuis en Sant-
poort Noord te sluiten wegens te weinig reizigers. Zij 
werden goed bediend door de HOV en bleven daarom 
uit de trein. In het verloop van het spel is gekozen 
om station Driehuis te gebruiken om de HOV op aan 
te sluiten en in te zetten op wat meer (klein-)stedelij-
ke milieus om het stationsgebied beter te benutten. 

Naast het verknopen met de HOV heeft de provincie 
hier ook een P+R voorziening gerealiseerd. De NS 
kon station Driehuis uiteindelijk weer bedienen met 
een frequentie van 2x per uur. Ook rondom Sant-
poort Zuid is in beperkte mate gebouwd in diverse 
milieus, en bleef de NS stoppen met een frequentie 
van 2x per uur. Santpoort Noord werd in de spelses-
sie gesloten: extra ontwikkelingen konden niet zor-
gen voor een heropening van het station. 

Bloemendaal en Overveen hebben weinig 
plannen in de huidige situatie, maar wel extra ont-
wikkelruimte. In de spelsessie is bij Bloemendaal 
geen gebruik gemaakt van de extra ruimte omdat 
de aangegeven gebieden volgens de gemeente niet 
realistisch leken. De gemeente is tevreden met de 
huidige situatie. Dit leidt dan ook niet tot terugval 
in treinfrequentie of tot groei, maar tot een status 
quo. Doordat de gemeente Bloemendaal weinig am-
bitie had voor het station besloot de NS tijdens het 
spel om dit station te sluiten. Het versterken van de 
Haarlemse kant van station Bloemendaal om daar-
mee een steviger station te maken lijkt moeilijk. 
Mogelijke opties zouden een verplaatsing naar het 

treinen te leeg

* Ambitie niet opgeschreven tijdens de spelsessie.
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Resultaat masterplan versus realisatie 
en ontwikkelruimte binnen de stationsgebieden
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I

noorden (bij de Pim Mulierlaan) of naar het zuiden 
(bij de IJsbaan) zijn.

Bij Overveen was een positiever beeld zicht-
baar. Door het ontwikkelen van de huidige plan-
nen  en 14 ha. aan extra ontwikkelruimte binnen 
BBG met voornamelijk woningen in (klein)stedelijke 
dichtheden zijn er voldoende reizigers voor een fre-
quentie van 4x per uur.

Bij station Vogelenzang-Bennebroek heeft 
de gemeente Bloemendaal een aanzienlijk deel van 
de beschikbare ontwikkelruimte (45 ha.) benut om 
woningen te bouwen in kleinstedelijke en dorpse 
dichtheden. Dit heeft er uiteindelijk toe geleid dat 
de NS station Vogelenzang heeft toegevoegd aan de 
dienstregeling met een bediening van 2x per uur.

Haarlem heeft veruit het beste per ov bereik-
bare station van de corridor. Bovendien is het een 
van de weinige plekken waar vraag naar stedelijk 
wonen en werken een plek kan krijgen, zeker in com-
binatie met Haarlem Spaarnwoude. Bij Spaarn-
woude* liggen kansen om met TOD optimaal de 
aanwezige bedrijventerreinen te herstructureren 
en mogelijk ruimte binnen en buiten BBG te benut-

RESULTATEN STATIONS

RESULTATEN STATIONS RESULTATEN STATIONS

ten. In de spelsessie wordt deze kans gegrepen, wat 
leidt tot een positieve opwaartse spiraal voor station 
Spaarnwoude. Een goed bereikbare, stedelijke, ge-
mengde omgeving is het gevolg. 

Ook de ontwikkelmogelijkheden rondom sta-
tion Haarlem worden ten volle benut. De ambitie 
voor dit station was om de diversiteit van de stati-
onsomgeving te vergroten en de plannen te realise-
ren. Tijdens de sessie is alle ontwikkelruimte hier-
voor gebruikt en is uiteindelijk de nadruk vooral op 
wonen gelegd door een gebrek aan marktvraag naar 
kantoren. 

Het station Haarlem Westergracht heeft 
voor de gemeente Haarlem geen meerwaarde, om-
dat het te dicht bij het veel grotere station Haarlem 
ligt. Daarnaast ligt het vlakbij het goed functione-
rende station Heemstede Aerdenhout, wat ook een 
belangrijke functie heeft voor de inwoners van Haar-
lem Zuid. De NS besloot op verzoek van gemeente 
Haarlem station Westergracht snel weer te sluiten.

Heemstede-Aerdenhout heeft beperkt 
ruimte voor ontwikkelingen, maar is wel bovenma-
tig goed bereikbaar*. Tijdens de sessie is van deze 

goede bereikbaarheid volop gebruik gemaakt door 
woningen te bouwen in kleinstedelijke en stedelijke 
dichtheden.

Zandvoort aan Zee heeft ook maar zeer be-
perkt ruimte voor ontwikkelingen. De ambitie was 
vooral om toerisme aan te trekken en de diversiteit 
van de stationsomgeving te vergroten. Door realisa-
tie van een gemengd woon-, werk- en voorzieningen-
programma en twee regionale voorzieningen: een 
kustttram naar Bloemendaal in 2014 en een hotel 
en congrescentrum in 2022 zijn het aantal in- en 
uitstappers aanzienlijk gegroeid. Met een frequentie 
van 4x per uur is Zandvoort het enige station dat in 
2030 door de NS wordt onderbediend.

Rondom Halfweg-Zwanenburg heeft de 
gemeente Haarlemmerliede de beschikbare ontwik-
kelruimte in TOD optimaal volop gebruikt.* Omdat 
Halfweg midden in de Schipholcontour ligt is hier 
ingezet op bedrijvigheid: zowel perifere kantoren, 
lichte bedrijvigheid en gewoon bedrijventerrein is 
hier gerealiseerd met als gevolg een aanzienlijke 
groei van werknemers. Daarnaast is een factory out-
let center gebouwd in 2022. Dit heeft ertoe geleid dat 
een frequentie van 4x per uur hier voor de NS ren-
dabel is. 
* Ambitie niet opgeschreven tijdens de spelsessie.
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EVALUATIE EVALUATIE

REALISATIE MARKTVRAAG

VERGE-
LIJKING

SPELSESSIES

Als resultaat wordt in elke sessie na elke ron-
de het aantal inwoners en werknemers in het stati-
onsgebied berekend. Ontwikkelingen in hoge dicht-
heden betekenen meer inwoners en werknemers, 
het wegvallen van transformatielocaties betekent 
een achteruitgang in inwoners en werknemers. Op 
basis van inwoners, werknemers en bezoekers van 
voorzieningen wordt het aantal in- en uitstappers 
bepaald. Een vergelijking van de resultaten:

Met de uitgangspunten van business-as-
usual komt maar een beperkt percentage van de 
marktvraag in de stationsgebieden terecht. Voor 
veel marktvraag is eenvoudigweg geen aanbod, in 
ieder geval niet in de stationsomgevingen. Zonder 
aanpassing van het planaanbod betekent dit dat de 
spoorcorridors rondom Haarlem maar een kleine rol 
kunnen spelen in het opvangen van de vraag naar 
nieuwe woningen, voorzieningen en werkgelegen-
heid. De vraag zal op andere locaties in de regio te-
rechtkomen. Dit heeft directe gevolgen voor de be-
reikbaarheid. Het aantal treinreizigers daalt, en het 
is de vraag in hoeverre de lijn Haarlem-Uitgeest nog 

Realisatie 2010-2030 ten opzichte van de marktvraag (business-as-usual versus TOD optimaal en sessie gemeenten)
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rendabel kan functioneren. Met alle gevolgen van-
dien. Wanneer de marktvraag wordt gerealiseerd 
op andere minder goed bereikbare locaties binnen 
de regio zal het autogebruik alleen nog maar verder 
toenemen. 

Met het uitgangspunt TOD optimaal blijkt 
uit de laboratoriumsessie dat het mogelijk is om de 
stationsgebieden dermate te benutten, dat de volle-
dige vraag naar woningen, voorzieningen en werk-
gelegenheid binnen de stationsomgevingen past. Dit 
heeft een hoog theoretisch gehalte; optimaal TOD 
is ruimtelijk mogelijk, maar heeft vergaande conse-
quenties voor het karakter van de stationsgebieden 
en lijkt in veel gevallen erg onrealistisch. Daarnaast 
is een groot deel van de ontwikkelruimte gebruikt 
om woningen te bouwen in zeer lage dichtheden 
(28%). Het is maar zeer de vraag of het wenselijk is 
om alle ruimte rondom de stations op deze manier te 
benutten, juist omdat de impact op reizigersaantal-
len en frequentie door de lage dichtheid gering is.

Met dezelfde uitgangspunten is vervolgens 

gespeeld door echte praktijkbeoefenaars. Dit maakt 
de uitkomsten beter bruikbaar. De spelers maakten 
gebruik van de uitgangspunten van TOD optimaal 
en ze realiseerden grote delen van de vraag naar ste-
delijk en kleinstedelijk wonen binnen het stationsge-
bied. Vrijwel de gehele vraag naar werken en voor-
zieningen werd gerealiseerd. Daarnaast is door de 
provincie op een aantal plekken slim omgegaan met 
regionale voorzieningen. Zij hebben een aanzienlijke 
bijdrage geleverd aan het resultaat van de dienstre-
geling. Op 3 stations na, is de frequentie minimaal 
4x per uur is geworden. In de vraag naar dorps en 
groen wordt niet voorzien, dit zal logischerwijs er-
gens anders een plek moeten krijgen. Deze differen-
tiatie zorgt ervoor dat de stationsgebieden veel beter 
worden benut dan in het scenario business-as-usual, 
maar dat dat wel op een efficiënte manier gebeurt.

Dit is ook te zien als wordt gekeken naar de 
totalen voor alle spelsessies. Het totaal aantal inwo-
ners in de stationsgebieden stijgt het meest bij de 
laboratoriumsessie met TOD optimaal. Wat echter 
opvalt is dat ook de ‘echte’ spelsessie heeft geleid tot 
aanzienlijk meer inwoners, werknemers en reizigers 
in de stationsgebieden dan de business-as-usual ses-
sie. 
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HOE NU VERDER?

CONCLUSIES 

De realisatie van de ambitie van Zuid-Kennemerland en IJmond 
om onderdeel uit te maken van een competitieve, duurzame en aantrek-
kelijke metropoolregio staat onder druk door afnemende bereikbaarheid, 
voortschrijdende suburbanisatie, de vergrijzing en toenemende verkeers-
overlast van personen- en goederenvervoer. Dit vraagt om een nieuwe 
planningsbenadering waarin mobiliteit en ruimtelijke ordening optimaal 
op elkaar afgestemd worden.

SprintStad laat zien dat doorgaan conform het business-as-usual sce-
nario grote gevolgen kan hebben voor de bereikbaarheid van Zuid-Ken-
nemerland en IJmond, wat kan leiden tot een minder attractieve regio. 

Maar SprintStad laat ook zien dat er langs de corridors rondom 
Haarlem zeker kansen liggen voor betere benutting van de stationsomge-
ving én een rendabele dienstregeling.  Een meer gedifferentieerd trein-
aanbod, waarbij stedelijke stationsomgevingen vaker worden bediend 
dan de stations in meer groene en dorpse setting, is kansrijk. Een hoog-
frequente, metro-achtige corridor die alle bestaande stations aandoet 
lijkt op basis van gespeelde sessies en de marktvraag 2013 niet haalbaar. 
Regionale voorzieningen kunnen een aanzienlijke bijdrage leveren aan 
de vitaliteit van de stationsomgevingen en een rendabele dienstregeling. 
Het is belangrijk om deze strategisch te plaatsen op multimodaal be-
reikbare plekken, waar ze kunnen bijdragen aan de groei van het aantal 
treinreizigers. 

Daarnaast liggen er zeker kansen in het optimaliseren van de 
bestaande plancapaciteit binnen BBG rondom de stationsgebieden waar-
door deze gebieden nog beter benut kunnen worden. Dat geldt voor dich-
tere, gemengde stationsomgevingen zoals Beverwijk, Haarlem, Haarlem 
Spaarnwoude  maar ook voor bijvoorbeeld Overveen en Halfweg-Zwanen-
burg. 

Voor andere stations is de status quo vaak het hoogst haalbare, 
tenzij wordt gekozen voor een drastische karakterverandering van de 
stationsomgeving of het realiseren van nieuwe plannen buiten de BBG-
contour. Dit geldt voor Uitgeest, Driehuis en Santpoort Zuid. In de spel-
sessie met de gemeenten werd hier maar beperkt voor gekozen.

Rondom de overige stations, Heemskerk, Santpoort Noord, Bloe-
mendaal, Heemstede-Aerdenhout en Zandvoort, is weinig ontwikkelruim-
te voor (klein)stedelijke of dorpse milieus, functiemenging of karakter-
verandering.

Lang niet alle gemeenten kiezen voor het volledig benutten van 
de stationsomgevingen en extra ontwikkelruimte, vooral niet wanneer 
deze ruimte buiten BBG is gelegen. Maar ze geven in de spelsessie wel 
de vraag naar stedelijke en kleinstedelijke dichtheden een plek rond het 
station. In de spelssie gaven de gemeenten aan dat wonen en werken in 
lagere dichtheden wat hen betreft elders hoort. Dit is anders dan wat in 
veel bestaande plannen op dit moment gebeurd.
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AANBEVELINGEN

Op basis van bovenstaande bevindingen komen Vereniging Delta-
metropool en Movares tot het volgende advies:

1.  Provincie, gemeenten, en NS: Zet in op een combinatie van 
(hoog)frequent spoor, multimodale koppeling van vervoersnetwerken en 
betere benutting van de stationsomgevingen. Hierdoor kan de aantrek-
kingskracht en de bereikbaarheid in Zuid-Kennemerland, IJmond en de 
MRA aanzienlijk verbeteren.

2. Provincie en gemeenten: Geef voorrang aan plannen in de sta-
tionsomgevingen boven plannen elders in de regio; dit zorgt voor het op 
peil houden van de bereikbaarheid.

3. Gemeenten: Realiseer binnen deze plannen zoveel mogelijk 
(klein)stedelijke dichtheden en op slechts een beperkt aantal plekken 
dorpse/groene dichtheden; dit zorgt voor een betere benutting van de sta-
tionsomgevingen en de bereikbaarheid zonder aantasting van de groene 
kwaliteiten rondom de stations.

4. Gemeenten Haarlem en Beverwijk: Ga op een aantal plekken 
actief op zoek naar kansen en nieuwe mogelijkheden om stedelijke mili-
eus te ontwikkelen en functies te mengen. Beverwijk, Haarlem en zeker 
Haarlem Spaarnwoude lenen zich hier goed voor.

5.  Provincie en gemeente Velsen: Verknoop HOV en trein aan el-
kaar bij station Driehuis. Dit komt beide ten goede en biedt kansen voor 
betere benutting van de stationsomgeving bij Driehuis.

6. Provincie, NS en gemeente Bloemendaal: Overweeg opening 
van station Vogelenzang-Bennebroek wanneer dit gekoppeld wordt aan 
ruimtelijke ontwikkeling rond het station en goede verbindingen met de 
gebiedsontwikkeling Westflank Haarlemmermeer.

7. Provincie en gemeenten: Denk strategisch na over de positione-
ring van nieuwe voorzieningen bij stations en maak goede verbindingen 
vanuit de stations naar bestaande regionale voorzieningen, hier zullen 
beiden van profiteren. Ook de recreatieve verbindingen naar het land-
schap mogen hierbij niet vergeten worden, bijvoorbeeld bij Driehuis, 
Santpoort Zuid en Zandvoort.

8. Provincie: Onderzoek de mogelijkheden en wenselijkheid om 
op een aantal strategische plekken de BBG contour aan te passen. Hier-
door kan meer ruimte ontstaan om een deel van de marktvraag rondom 
stations te realiseren en een frequentieverhoging te bewerkstelligen.
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Provincie Noord-Holland:

Shirin Jaffri
Paul Chorus
Bart Witteman
Désirée Henfling

NS Reizigers:
Wim Oosterwijk

Gemeenten:
Hans van der Straaten (Haarlem) 
Joost van den Tillaart (Haarlem)
Pau Tjioe Kho (Haarlem)
Ricsi van Beek (Bloemendaal)
Nico den Hertog (Bloemendaal)
Anja Brandenburg (Bloemendaal)
Rien van de Laan (Beverwijk)
Josselin Bakker (Beverwijk)
Ronald van der Aar (Heemstede)
Thijmen Loggers (Heemstede)
Kommer Sneeuw (Velsen)
Bob de Bie (Heemskerk)
Ruud Zonneveld (Heemskerk)
Michel Driessen (Haarlemmerliede)
Steven van Haastrecht (Uitgeest)
S. Koenes (Zandvoort)
Geert Ankersmit (Zandvoort)

Taskforce Ruimte:
Willemijn Streuker (Grontmij)
Nanet Rutten (Grontmij)
Ton Venhoeven (Venhoeven CS)

SprintStad:
Miriam Ram (Vereniging Deltametropool)
Merten Nefs (Vereniging Deltametropool)
Jan Duffhues (Movares)

AANWEZIGEN SESSIE 12.09.2013

COLOFON

COLOFON

PROJECTPARTNERS

Corridor Zuid-Kennemerland en IJmond 
SprintStad sessie #1 
12.09.2013

Vereniging Deltametropool, Rotterdam
oplage 30 stuks

Extra exemplaren kunt u downloaden op
deltametropool.nl/nl/sprintstad

Zie ook
twitter.com/deltametropool   #SprintStad
flickr.com/deltametropool 
nl.linkedin.com/in/deltametropool
issuu.com/deltametropool

Contact Vereniging Deltametropool:
SprintStad@deltametropool.nl
www.SprintStad.nl

Contact Movares:
Jan Duffhues - jan.duffhues@movares.nl
www.movares.nl

Contact Provincie Noord-Holland:
Shirin Jaffri - jaffris@noord-holland.nl
www.noord-holland.nl
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