
Ontwikkeling ruimte 2015-2035

Het spel start deze middag met het controleren en 
eventueel aanpassen van het masterplan, dat is ingevuld 
zoals de ambtenaren dat eerder dit jaar in januari hebben 
gedaan (zie Verslag Gooicorridor #1). Daarna worden de 
ambities naar elkaar toe uitgesproken. Veel gemeentes 
willen inzetten op het ontwikkelen van meer woningen en 
daarmee bijdragen aan het realiseren van de grote markt-
vraag naar nieuwe woningen. Een aantal gemeentes gaan 
zich meer op recreatie en de ontsluiting van het landschap 
richten. De 20kE contour van Schiphol vormt in realiteit 
een belemmering voor het realiseren van woningbouw 
rondom o.a. Diemen Zuid en Duivendrecht, terwijl juist 
daar behoorlijke gemeentelijke ambities liggen.

Er wordt fanatiek begonnen, wat meteen in de eer-
ste ronde al tot een goed ruimtelijk resultaat leidt: vrijwel 
alle plannen zijn gerealiseerd. Alleen in Naarden-Bussum 
zijn iets te veel kleinstedelijke voorzieningen gepland. 
Daarmee concurreerde zij met o.a. Weesp, Hilversum 
Sportpark en Diemen om dit beperkt beschikbare pro-
gramma. Later overkomt Hilversum Mediapark hetzelfde. 
Er vindt verder vooral enige concurrentie plaats op het ste-
delijk woonprogramma.  Daarnaast plannen verschillende 
gemeentes (Diemen, Hilversum, Ouder-Amstel) af en toe 
zelf al meer programma dan er vraag is, wat uiteraard tot 
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Mobiliteit 2015-2035

Er is in de afgelopen jaren veel gestudeerd op de 
OV-SAAL corridor. Deze spoorverbinding tussen Schip-
hol, Amsterdam, Almere en Lelystad wordt in de komende 
jaren verbeterd. Daardoor wordt het mogelijk om vanaf 
2023 elke 10 minuten een Intercity en elke 10 minuten een 
Sprinter te laten rijden op dit lijnstuk. Een frequentiever-
hoging op deze corridor kan ook zijn weerslag hebben op 
de Gooicorridor. De ambitie van NS en Prorail binnen deze 
SprintStad sessie is om in te zetten op optimale exploitatie 
van de stoptreinen in een hoge frequentie. Zij starten rus-
tig en passen in de rondes daarna de dienstregeling aan 
volgens de OV-SAAL plannen. 

Eerst wordt op de corridors Amsterdam – Utrecht 
en Den Haag – Zwolle de frequentie van de IC’s verhoogd. 
Na de derde ronde gaan ook de sprinters op de Gooicor-
ridor omhoog in frequentie. Weesp wordt zo hét overstap-
station van deze corridor met in elk van de vier richtingen 
6 sprinters per uur. Op de andere stations op de corridor 
stopt nu minimaal elke 10 minuten een trein. 

Dankzij de frequentieverhoging stijgt de netwerk-
waarde op alle stations. Juist de kleinere stations profi-
teren daar het meest van, omdat hun bereikbaarheid re-
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minder goede resultaten leidt. In de laatste ronde waagt 
Diemen een gokje op de hoogstedelijke kantorenmarkt, 
maar dit programma landt uiteindelijk toch op de Zuidas. 

Over het algemeen blijven de resultaten vrij goed. 
Met wat klein overleg her en der lukt het vrijwel alle ge-
meentes om in te zetten op programma waarin ze zich 
onderscheiden en dat past bij hun kwaliteiten en veran-
derende positie in het netwerk. De provincie realiseert in 
totaal twintig voorzieningen (zie kaart op andere zijde). 
Bussum Zuid wordt doorontwikkeld tot dé recreatieve hot-
spot van deze corridor, met bijbehorende regionale func-
ties zoals een Wellness resort, bezoekerscentrum en een 
recreatievoorziening. Het regionale ziekenhuis wordt in 
Baarn gebouwd, dit heeft positieve gevolgen voor het aan-
tal reizigers en de tegenspitsrichting. 
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latief het meest verbetert. Op Amsterdam Sciencepark, 
Diemen, Weesp, Hilversum Mediapark en Hollandsche 
Rading groeit de netwerkwaarde met meer dan 150%.

Uiteindelijk eindigt de helft van de stations in het 
groen: hier zijn ruimtelijke ontwikkelingen en de verbe-
terde mobiliteit gelijk op gegaan. SciencePark, Duivend-
recht, Weesp en Hollandsche Rading eindigen zelfs in het 
rood. Gezien de huidige situatie op deze stations zal de 
drukte echter meevallen, en dragen deze extra reizigers 
vooral bij aan een meer rendabele dienstregeling. Helaas 
kleuren diverse stations in 2035 nog steeds blauw: hier 
leveren de ruimtelijke ontwikkelingen rond de stations 
nog niet voldoende reizigers op om de frequentieverhoging 
rendabel te maken. De reizigersaantallen zijn hier te laag 
om de extra treinen goed te vullen: het aantal reizigers 
per trein is bij deze stations minimaal 10% minder dan in 
de uitgangssituatie in 2015. 

De belangrijkste bevindingen van deze SprintStad sessie op een rij:

• Met het invoeren van OV-SAAL zal ook de frequentie van de sprinters op de Gooicorridor omhoog gaan. Hierdoor verbetert de 
bereikbaarheid van de regio. Dit biedt kansen voor het versterken van de concurrentiekracht van de regio als onderdeel van de 
MRA. De kansen die een hogere frequentie met zich meebrengt worden tijdens deze sessie verschillend beleefd. Sommigen zien 
bijvoorbeeld vooral voordeel in minder volle treinen met voldoende zitplekken. Resultaat is dat de ruimtelijke ontwikkelingen 
niet genoeg worden afgestemd op de betere bereikbaarheid. Hierdoor blijven kansen voor het versterken van de concurrentie-
kracht onbenut en worden er tevens te weinig reizigers gegenereerd om de businesscase voor de NS rond te krijgen. 

• Eén van de tien uitgangspunten uit Maak Plaats! is om “minimaal 50% van de nieuwe woningen rondom ov-knooppunten rea-
liseren.” Doel van deze ambitie is om de bestaande stad en het bestaande netwerk optimaal te benutten en het landschap groen 
te houden. De bestaande plannen op de Gooicorridor zijn echter niet voldoende om deze provinciale ambitie waar te maken. 
Dit vraagt om een verdere uitwerking: is er meer mogelijk binnen de bestaande steden en dorpen? Liggen er wellicht kansen 
in leegstaand vastgoed zoals kantoren, zorginstellingen of scholen? En zijn er bijvoorbeeld mogelijkheden en ambities om wat 
stedelijker te bouwen rondom Weesp, en daarmee optimaal gebruik te maken van de 12 treinen per uur naar Amsterdam?

• De stations op de Gooicorridor zijn in de huidige situatie al zeer divers, waardoor er weinig concurrentie op programma plaats-
vindt. Dit biedt kansen voor onderscheidende en samenhangende ontwikkelingen op corridorniveau. Tegelijkertijd is het een 
opgave om te bouwen voor de vraag zonder dat dit ten koste gaat van de bestaande woonkwaliteiten in het Gooi. Juist deze bij-
zondere woonkwaliteiten zijn belangrijk voor de concurrentie- en aantrekkingskracht van de MRA. Tijdens de sessie blijken som-
mige gemeentes, met name Hilversum, te kiezen voor het niet volledig benutten van de aanwezige planruimte zodat het huidige 
dorpse karakter vooral kan worden behouden. Dit maakt het voor de gemeentes in de SRA gemakkelijker om hun ambities m.b.t. 
woningbouw, kantoren en voorzieningen binnen dit spel te realiseren, zonder op corridorniveau af te stemmen. Andere stations 
scherpen hun onderscheidende karakter juist aan door middel van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Zo ontwikkelt Bussum-
Zuid zich als Buitenpoort, wordt Duivendrecht een Regionaal Centrum en profileren Weesp en Science Park zich als Buitenstad. 

• Kortom: er liggen kansen om de concurrentiekracht van de regio als onderdeel van de MRA te versterken door in te zetten op 
knooppuntontwikkeling op de Gooicorridor. Maar er lijkt verschil van inzicht te bestaan over de kansen die dit voor de regio ople-
vert. Door de ruimtelijke ontwikkelingen niet optimaal af te stemmen op de bereikbaarheid worden de miljoeneninvesteringen in 
het spoor (en de stations) niet gerechtvaardigd. Een strategie om meer uit deze investeringen te halen lijkt voor de Gooicorridor 
kansrijk. SprintStad Gooicorridor kan het vliegwiel zijn om gezamenlijk met zo’n strategie aan de slag te gaan. Het is nu aan de 
gemeenten en andere stakeholders op de Gooicorridor om hier een start mee te maken.  
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De Gooicorridor biedt kansen voor Transit-Oriented Development. Dankzij de invoering van het Programma Hoog-
frequent Spoorvervoer (PHS) op de spoorlijn Schiphol – Amsterdam - Almere – Lelystad kan ook de Gooicorridor van 
een hogere frequentie profiteren. Tegelijkertijd zetten dalende werkgelegenheid, toenemende vergrijzing, een niet 
optimale bereikbaarheid en een behoorlijke woningbouwopgave met zeer beperkte uitbreidingsmogelijkheden de 
Gooiregio onder druk. Voldoende redenen om bestuurders uit deze regio meer inzichten te verschaffen in de kansen 
voor knooppuntontwikkeling op de Gooicorridor. Om de samenwerking tussen partijen rondom dit onderwerp te 
stimuleren is op initiatief van de provincie Noord-Holland op 5 maart 2015 SprintStad Gooicorridor gespeeld. De 
deelnemers waren wethouders van de Noord-Hollandse gemeentes langs de Gooicorridor, gedeputeerde Ruimtelijke 
Ordening de heer Talsma en vertegenwoordigers van de Nederlandse Spoorwegen, Prorail en IenM. 

Deelnemers

Heike Luiten  Regiodirecteur NS
Nancy Mulder  Regiodirectie NS
Cees de Vries  Regiodirecteur ProRail
Tjeerd Talsma  Gedeputeerde RO 
   Prov. Noord-Holland
Daphne Rigter  Prov. Noord-Holland
Jelle Hengstmengel Prov. Noord-Holland
Olga Prins  Prov. Noord-Holland
Jeske Reijs  Prov. Noord-Holland
Marian van der Weele Wethouder Ouder-Amstel
Astrid Heijstee-Bolt Wethouder Weesp
Marleen Sanderse Wethouder Naarden
Floris Voorink  Wethouder Hilversum
Theo Reijn  Wethouder Wijdemeren
Elbert Roest  Burgemeester Laren
Ton Stam  Wethouder Laren
Rob Uijtjens  Regio Gooi & Vechtstreek
Luc de Vries  I&M DGB

Spelleiders:
Paul Gerretsen  Vereniging Deltametropool
Miriam Ram  Vereniging Deltametropool

Reizigersgroei en marktvraag

Tijdens deze sessie vond een reizigersgroei plaats 
van 119%. De belangrijkste redenen hiervoor waren ener-
zijds de realisatie van een groot deel van de marktvraag, 
en anderzijds de aanzienlijke hoeveelheid voorzieningen 
die de provincie realiseerde. Bij elkaar zorgden deze regi-
onale voorzieningen voor ruim 50% van de reizigersgroei. 
Of het realiseren van al deze voorzieningen in de praktijk 
ook realistisch is, is wel de vraag.

Extra werkgelegenheid, wonen en lokale voorzie-
ningen zijn verantwoordelijk voor het andere deel van de 
groei. Deze groei lijkt misschien wat bescheiden, maar een 
groot deel van de beschikbare plangebieden bestaat uit 
herstructurering en transformatie van bestaand stedelijk 
gebied. Dit levert netto niet altijd direct veel meer reizi-
gers op. Met name wanneer een transformatie van werken 
naar wonen plaatsvindt kan een daling van het aantal rei-
zigers optreden.

Uiteindelijk kreeg 89% van de marktvraag in 
SprintStad ook daadwerkelijk een plek binnen de ontwik-
kelruimte op deze corridor. Ter vergelijking: tijdens de 
sessie met de ambtenaren in januari 2015 was dit 79%. 
Opvallend is dat dit vrij gemakkelijk leek te gaan: er was 
maar gering overleg en afstemming noodzakelijk tijdens 

de sessie.  De marktvraag waarmee gespeeld wordt in 
SprintStad staat echter nog niet gelijk aan 50% van de 
vraag naar nieuwe woningen. Daarvoor is meer plancapa-
citeit noodzakelijk.

Daarnaast valt op dat de gemeentes maar heel be-
perkt voor het groene woonprogramma kozen. Ook bij de 
vorige sessie was dit het geval. Op deze corridor zal dus 
vooral gezocht moeten worden naar locaties voor extra 
(klein)stedelijk programma. Het groene woonprogramma 
in lage dichtheden past beter op andere, minder goed be-
reikbare, locaties in het Gooi.

Wethouder Voorink (Hilversum) 
in overleg met gedeputeerde 
Talsma over regionale 
voorzieningen

NS en ProRail buigen zich over de 
dienstregeling
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20KE contour

Gooicorridor

gemeente 
AMSTERDAM

gemeente 
HILVERSUM

gemeente 
BAARN

gemeente 
BUSSUM

gemeente 
NAARDEN

gemeente 
WEESP

gemeente 
DIEMEN

gemeente 
OUDER 
AMSTEL

gemeente 
AMERSFOORT

gemeente 
DE BILT

Groene Hart

Nieuwe Hollandse
Waterlinie

Grachtengordel

Utrechtse Heuvelrug
gemeente 
UTRECHT

19.386  20.986
44.289  39.182
17.179  18.456

AMSTERDAM CS
(78% Grootstad)

28.056  28.315
20.138  17.177
13.872  13.213

AMSTERDAM 
MUIDERPOORT

(71% Moderne Stad)

10.474  10.788
8.516  13.552
5.428  6.786

Amsterdam RAI 
(91% Regionaal Centrum)

6.847  7.150
4.918  8.191
3.386  6.015

AMSTERDAM
SCIENCE PARK
(82% Buitenstad)

10.645  10.960
35.195  43.836
12.152  16.461

AMSTERDAM ZUID
(72% Metropolitaan Centrum)

4.954  4.949
5.509  7.279
2.938  4.179

BAARN
(56% Hubdorp)

5.892  5.898
2.312  2.118
2.434  2.752

BUSSUM ZUID
(71% Poortkwartier)

7.054  7.270
4.042  4.845
3.232  3.501

DIEMEN
(74% Poortkwartier)

6.336  6.938
12.932  15.593
5.229  7.083

DIEMEN ZUID
(78% Regionaal Centrum)

4.406  10.040
6.241  14.895
2.948  7.186

DUIVENDRECHT
(93% Regionaal Centrum)

493  511
281  236
251  545

HOLLANDSCHE
RADING

(30% Centrumdorp)

10.924  11.642
11.484  9.066
6.312  7.054

HILVERSUM
(71% Moderne Stad)

5.826  5.810
10.670  10.892
4.503  5.128

HILVERSUM
MEDIA PARK

(66% Buitenstad)

5.683  5.749
11.897  10.002
4.764  4.311

HILVERSUM
SPORTPARK

(75% Regionaal Centrum)

7.575  7.659
6.799  9.041
4.086  4.722

NAARDEN-BUSSUM
(75% Buitenstad)

13.328  14.123
45.713  49.855
15.626  16.912

UTRECHT CS
(83% Grootstad)

15.993  15.783
10.330  10.744
7.620  7.658

UTRECHT OVERVECHT
(64% Moderne Stad)

6.141  8.818
5.282  11.631
3.255  7.135

WEESP
(80% Buitenstad)

9.352  9.899
24.037  22.295
8.955  8.692

AMERSFOORT
(55% Regionaal Centrum)

door provincie gerealiseerde regionale 
voorziening met extra reizigers 
(bezoekers, werknemers, inwoners )

aantal woningen in invloedsgebied
- 2,1 inwoner per woning
- 0,15 reizigers per inwoner

aantal werknemers/bezoekers
- 0,25 reizigers per werknemer/bezoeker

aantal reizigers vanuit het 
invloedsgebied (1200 meter)

+ 000

2015  2035
2015  2035
2015  2035

STATIONSNAAM
(% knooppuntmilieu in 2035)

1 2 3 4resultaat ruimte 
na ronde

+ 2.050
N/Z lijn

+ 2.000
Regionaal 
Opleidings 

centrum

+ 2.050
N/Z lijn

+ 300
fiets-

subsidie

+ 1.010
Primark
winkel

+ 750
Park &

Ride

+ 800
Hotel &

conference

+ 310
Woon-zorg
combinatie

+ 25
Start route
restaurant

+ 104
Bezoekers
centrum

+ 55
Wellness

resort

+ 200
Recreatie

voorziening

+ 200
Recreatie

voorziening

+ 508
Evenementen 

terrein

+ 373
HOV

+ 750
Park &

Ride

+ 25
Start route
restaurant

+ 300
Fiets-

subsidie

+ 300
Fiets-

subsidie

+ 1.000
Regionaal
ziekenhuis
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Resultaten van de spelsessie 
met bestuurders op 05.03.2015

Ecologische HoofdStructuur

UNESCO werelderfgoed

2015-2019  - ronde 1

2019-2023 - ronde 2

2023-2027 - ronde 3

2027-2031 - ronde 4 

2031-2035 - ronde 5

140 ha

236 ha

208 ha

243 ha

112 ha

ONTWIKKELGEBIEDEN
lokaties, capaciteit en fasering

Prognose op basis van 
inventarisatie bij de gemeenten 
en provincie. Totaal 939 ha.

Resultaten van de ov-speler in 2030. Dankzij de frequentieverhoging van de sprinters is de ov-bereikbaarheid van alle stations verbeterd. Maar de blauwe kleur bij 
veel van de stations laat zien dat de ruimtelijke ontwikkelingen niet voldoende zijn meegegroeid, waardoor deze dienstregeling nu nog onrendabel is. Dit vraagt om 
een verdere versterking van de stationsomgevingen bijvoorbeeld door het toevoegen van extra programma en het optimaliserem van de ketenmobliteit.
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Realisatie van de marktvraag naar wonen, werken en voorzieningen tijdens de sessie op 5 maart. In totaal is 89% van de marktvraag gerealiseerd

Wonen hoogstedelijk

Wonen stedelijk 

Wonen kleinstedelijk 

Wonen dorps 

Wonen groen 

Kantoren hoogstedelijk 

Kantoren perifeer

Lichte bedrijvigheid 

Bedrijventerrein 

Voorzieningen hoogstedelijk

Voorzieningen stedelijk 

Voorzieningen kleinstedelijk 

Voorzieningen dorps 

Voorzieningen groen 

Overgebleven ontwikkelruimte in 2030

Resultaten van SprintStad Gooicorridor spelsessies

Meer info en verslagen op www.deltametropool.nl/nl/gooicorridor
www.sprintstad.nl


