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SPRINTSTAD
TOEPASSING ZAANCORRIDOR

SprintStad simuleert ontwikkeling van mobiliteit en ruimte op een corridor, 
over een periode van 20 jaar. Deze planning support tool voor ‘transit-oriented de-
velopment’ werd in maart 2013 toegepast op de Zaancorridor, ten noorden van Am-
sterdam. Vereniging Deltametropool en Movares werkten hiervoor samen met met 
de Provincie Noord-Holland, de Nederlandse Spoorwegen en gemeenten langs de 
spoorcorridor. Het doel van de tool is inzicht te krijgen in de kansen en kwaliteiten 
van elk van de stations en te experimenteren met integrale strategie voor ruimte en 
mobiliteit op het schaalniveau van de corridor. 

Net als andere Nederlandse provincies, besteedt Noord-Holland in haar struc-
tuurvisie (2010) aandacht aan binnenstedelijk bouwen en het beter benutten van 
knooppunten, met als doel het landschap te sparen en verstedelijking te koppelen 
aan bereikbaarheid. De omgevingen rond treinstations zijn hierbij bijzonder kans-
rijk. Maar hoe worden de kansen optimaal benut? Deze vraag is aanleiding geweest 
voor de provincie om, op basis van al het eerdere onderzoek op dit gebied, samen 
met Vereniging Deltametropool en APPM management consultants een strategie 
uit te werken voor knooppuntontwikkeling, oftewel ‘transit-oriented development’ 
in Noord-Holland. Dit heeft geleid tot een leidraad knooppuntontwikkeling voor 
Noord-Holand, die als gedrukte publicatie in de zomer van 2013 verschijnt. Aan één 
van de corridors, tussen Amsterdam en Heerhugowaard, langs de rivier de Zaan, is 
extra aandacht besteed. Samen met overheden, vervoerders en andere stakeholders 
wordt gezocht naar ontwikkelstrategiën. Tevens is als onderdeel van deze strategie 
de Sprintstad planning support tool toegepast op de corridor.

De Zaancorridor geldt als een kansrijke corridor, waarop ruimte en mobiliteit 
elkaar kunnen gaan versterken. De hypothese is dat met betere afstemming tussen 
de verschillende partijen op de corridor meer ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk 
zijn, beter kan worden ingespeeld op de markt en beter gebruik kan worden ge-
maakt van de kansen die het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer biedt.

In dit document leest u eerst wat de aanleiding is geweest om met de Zaancor-
ridor aan de slag te gaan. Vervolgens wordt kort toegelicht wat SprintStad is en met 
welke aannames het is toegepast. De resultaten van de toepassing op de Zaancor-
ridor, met reële data en betrokken partijen, worden geëvalueerd en tot slot worden 
enkele aanbevelingen gedaan voor de ontwikkeling van ruimte en mobiliteit op de 
Zaancorridor.

Jan Duffhues (Movares) en Merten Nefs (Vereniging Deltametropool) 
14.05.2013
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KNOOPPUNT-
ONTWIKKE-

LING NOORD-
HOLLAND

De provincie Noord-Holland streeft in de 
Structuurvisie (2010) naar een goede invulling 
van knooppunten. De ambities zijn hoog, wat be-
treft “fysieke inrichting, uitstraling en informatie-
voorziening. Ook wordt de verdere ontwikkeling 
rondom knooppunten afgestemd op een optimaal 
gebruik van het openbaar vervoer. Dit betekent dat 
op knooppunten een juiste combinatie bereikt wordt 
van de betekenis van de plek (plaatswaarde) en haar 
bereikbaarheid (knoopwaarde).” Hier horen ook in-

vesteringen bij, op knooppunten in het hoogwaardig 
openbaar vervoernetwerk. “Verder zal de provincie 
het initiatief nemen om na te gaan welke ruimtelijke 
maatregelen of programma’s gewenst en mogelijk 
zijn om de knooppuntfunctie te verbeteren (locatie-
beleid)” (Structuurvisie, 2010). Dit alles wordt reeds 
in praktijk gebracht door het Uitvoeringsprogram-
ma Verdichten rond OV-knooppunten.

Uit marktonderzoek (Companen, 2012) en re-
gionale studies blijkt dat er een verschuiving plaats-
vindt in de woningbehoefte. Er is nog steeds een 
stevige behoefte in de regio’s Alkmaar, Zaanstad en 
Stadsregio Amsterdam. Er is groeiende vraag naar 
compacte stedelijke woonmilieus, nabij voorzienin-
gen en werklocaties. De kleinstedelijke monofunc-
tionele milieus zijn steeds minder in trek. In het 
werklandschap is een dergelijke trend zichtbaar: ge-
mengde multimodaal bereikbare locaties zijn steeds 
meer in trek dan monofunctionele snelweglocaties. 
Op korte termijn houdt dit in, dat bestaande plan-
nen wellicht onrealiseerbaar blijken en moeten wor-
den herzien. Op lange termijn is er mogelijk zelfs een 
tekort aan plangebieden op stedelijke locaties.

De publicatie “Maak plaats - knooppuntont-
wikkeling in Noord-Holland” (verwacht in zomer 
2013) is het resultaat van het onderzoek, dat afge-
lopen jaar door Vereniging Deltametropool is uit-
gevoerd in samenwerking met APPM management 
consultants. Dit boek biedt een leidraad: het brengt 
eerdere studies samen, bundelt aanwezige kennis 
en data en maakt de kansen voor een betere benut-
ting van knooppunten in Noord-Holland inzichtelijk. 
Deze kansen zijn expliciet gemaakt door knoopwaar-
de, plaatswaarde, vraag en aanbod te analyseren, 
en door alle knooppunten en corridors met elkaar te 
vergelijken en positioneren in het netwerk. 

De Zaancorridor is door APPM als case study 
gebruikt om te onderzoeken hoe men tot een kans-
rijke ontwikkelstrategie kan komen. Dit heeft ge-
leid tot een ‘corridoraanpak’, een proces en organi-
satievoorstel om gezamenlijk aan de slag te gaan. 
Planning support tool Sprintstad is gericht op het 
verbeteren van de samenwerking tussen actoren op 
een corridor, en daarmee een goed begin om met de 
verschillende betrokken partijen op de Zaancorridor 
daadwerkelijk een stap verder te komen.

LEIDRAAD KNOOPPUNTONTWIKKELING

NOORD-HOLLAND CORRIDORS
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SprintStad is een initiatief van Vereniging Deltametropool
in samenwerking met TUDelft en Movares

www.sprintstad.nl   SprintStad@deltametropool.nl
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KENNEMERLAND

22.875 inwoners
  9.946 woningen
18.301 werknemers

ALKMAAR
(Randstad-hubs)

15.559 inwoners
  6.765 woningen
  4.145 werknemers

HEILOO
(Intensieve Bedrijvigheid)

  9.807 inwoners
  4.264 woningen
  2.570 werknemers

CASTRICUM
(Buitenplaatsen)

10.308 inwoners
  4.482 woningen
  1.226 werknemers

UITGEEST
(Boven-regionaal knooppunt)

10.338 inwoners
  4.495 woningen
  8.923 werknemers

HEERHUGOWAARD
(Klein-stad)

15.787 inwoners
  6.864 woningen
  4.088 werknemers

ALKMAAR NOORD
(Klein-stad)

19.462 inwoners
  8.462 woningen
  4.210 werknemers

KROMMENIE -
ASSENDELFT

(Intensieve Bedrijvigheid)

11.999 inwoners
  5.217 woningen
  5.271 werknemers

WORMERVEER
(Klein-stad)

10.685 inwoners
  4.646 woningen
  3.920 werknemers

KOOG ZAANDIJK
(Boven-regionaal knooppunt)

17.645 inwoners
  7.672 woningen
13.059 werknemers

ZAANDAM
(Randstad-hubs)

14.188 inwoners
  6.169 woningen
  2.318 werknemers

KOOG BLOEMWIJK
(Boven-regionaal knooppunt)

13.599 inwoners
  5.913 woningen
31.272 werknemers

AMSTERDAM
SLOTERDIJK
(Creatieve stad)

49.781 inwoners
21.644 woningen
43.869 werknemers
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(Downtown)
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2010-2014

2014-2018

2018-2022
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76 ha

263 ha

38 ha

91 ha

92 ha

ONTWIKKELGEBIEDEN
lokaties, capaciteit en fasering

Prognose op basis van 
inventarisatie bij de gemeenten 
en provincie. Totaal 560 ha.

> 4 Sprinter-diensten (2x per uur)
> 1 Sprinter-dienst (4x per uur)
> 5 Intercity-diensten (2x per uur)
> 1 Intercity-dienst (4x per uur)

# INWONERS
222.033
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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 Zaancorridor is getracht de werkelijk-
heid zo dicht mogelijk te benaderen, door de input 
samen met de betrokken partijen vast te stellen. De 
gehanteerde uitgangspunten vindt u op pagina 8.

Het mechanisme van SprintStad gaat uit van 
de terugkoppeling tussen ruimtegebruik en mobi-
liteit: 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 hiernaast). In 
de praktijk komt deze positieve terugkoppeling vaak 
niet tot stand, door strategisch gedrag en bestuur-
lijke, juridische, financiële en organisatorische bar-
rières (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 dorps, via landelijk, 

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.
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plannen gerealiseerd worden en welke niet. Dit ge-
beurt op basis van een afweging in het rekenmodel 
achter SprintStad, waarin bereikbaarheid en dicht-
heid aan elkaar zijn gekoppeld. Als basisregel 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 ontwikkelingen in 
lage dichtheden. Ook worden programma’s gemak-
kelijker gerealiseerd in een omgeving waar al een 
vergelijkbare dichtheid van bebouwing aanwezig is.

Tijdens en tussen de vijf ronden overleggen en 
onderhandelen spelers met elkaar, om ruimtelijke 
ontwikkelingen en bereikbaarheid op elkaar af te 
stemmen. Zo zou moeten worden voorkomen dat ge-
meenten met elkaar concurreren om dezelfde markt-
vraag of dat de verbetering van bereikbaarheid en de 
ruimtelijke ontwikkelingen uit de pas lopen.

stedelijk bij groen, stedelijk naar hoogstedelijk. De 
miieus verschillen van de woonmilieus zoals ge-
bruikt in het marktonderzoek van Companen. De 
marktvraag is daarom vertaald naar de standaard-
milieus binnen de SprintStad tool. Ook is er genoeg 
schaarste ingebouwd om tijdens de sessie interactie 
tot stand te brengen.

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 de dienstregeling aan. De 
provincie beslist over het al dan niet opleggen van 
restricties of het toevoegen van regionale functies. 
Aan het eind van elke ronde wordt bepaald welke 

MECHANISME TERUGKOPPELING MOBILITEIT EN RUIMTE

SPRINTSTAD ACTOREN

IVcomfort, IVcomfort, 
snelheid, mobiel IVsnelheid, mobiel 
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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 is verzameld voor het onderzoek “Maak 
Plaats” is ook voor SprintStad gebruikt. 

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

Mobiliteit
Als uitgangspunt wordt de dienstregeling van 

de Nederlandse Spoorwegen in 2012 gehanteerd. 
Voor de Zaancorridor betekent dit het volgende:

4 Intercity’s per uur tussen Heerhugowaard 
en Amsterdam Centraal, stoppend te Alkmaar 
Noord, Alkmaar, Castricum en Zaandam, en 2 x per 
uur ook in Heiloo

2 Intercity’s per uur tussen Heerhugowaard 
en Uitgeest, stoppend te Alkmaar Noord, Alkmaar, 
Heiloo en Castricum

4 Sprinters per uur tussen Uitgeest en Am-
sterdam, stoppen overal.

Bovengenoemde treinen hebben begin- en 
eindpunten buiten de Zaancorridor. Ook rijden er op 
delen van de corridor, zoals tussen Amsterdam Slo-
terdijk en Amsterdam Centraal, meer treinen dan 
hierboven genoemd. Dit zijn echter geen variabelen 
in het spel. Projecten voor nieuwe snelwegen in de 
regio zijn onzeker en derhalve niet ingevoerd in de 
simulatie.

Ruimte
Het huidige grondgebruik, functiemenging 

en dichtheden zijn ingevoerd in de tool. In het kader 
van het onderzoek “Maak Plaats” is bij alle Noord-
Hollandse gemeenten geïnventariseerd welke ‘harde’ 
en ‘zachte’ (her-)ontwikkelingslocaties zich tussen 
2013 en 2030 in de stationsgebieden bevinden (een 
straal van 1200 meter rond het station). Bij de Zaan-
corridor gaat het om 560 hectare aanbod van plange-
bieden (bestemming wonen, werken of gemengd). De 
grootste ontwikkelingen zijn gepland rond station 
Heerhugowaard en Amsterdam Sloterdijk. Sommige 
stations liggen aan waardevolle natuurgebieden, 
zoals de polders bij Wormerveer en het duingebied 

bij Castricum, waardoor beperkt kan worden uitge-
breid.

De vraag naar ruimtelijke ontwikkelingen is 
per regio in kaart gebracht door Companen (2012, 
voor woonmilieus en daarbij behorende lokale voor-
zieningen) en Plabeka (2012, kantoren en bedrij-
ven). Voor SprintStad op de Zaancorridor is de totale 
vraag van de regio’s Alkmaar en Zaanstad bij elkaar 
opgeteld en aangevuld met 20% van de totale markt-
vraag van de regio Amsterdam (de stations Amster-
dam CS en Sloterdijk bedienen samen ongeveer een 
vijfde van het gebied van de Stadsregio). In totaal 
is er op deze wijze 2.734 hectare marktvraag naar 
ontwikkelingen in de nabijheid van de Zaancorridor. 
Om redenen van methodiek en doel, wijken de de-
finities van woonmilieus en de inschatting van de 
marktvraag op de zaancorridor in SprintStad iets af 
van de publicatie “Maak Plaats”. 

Het valt op dat er veel vraag naar landelijke 
milieus is (40%). (Hoog)stedelijke milieus zijn goed 
voor een kwart van de vraag. Echter, de Zaancorri-
dor beslaat grotendeels het verstedelijkt gebied in 
de regio. Dit betekent dat stedelijke milieus lastig 

SIMULATIE AANNAMES

MARKTVRAAG EN PLANAANBOD PROGRAMMA HOOGFREQUENT SPOOR
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Woningen
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Heerhugowaard stedelijk bij groen 25
Alkmaar Noord stedelijk bij groen 25
Alkmaar stedelijk 50
Heiloo landelijk 18
Castricum landelijk 18
Uitgeest landelijk 18
Krommenie - Assendelft landelijk 18
Wormerveer landelijk 18
Koog Zaandijk dorps 10
Koog Bloemwijk landelijk 18
Zaandam stedelijk bij groen 25
Amsterdam Sloterdijk stedelijk 50
Amsterdam CS hoogstedelijk 78

Ontwikkel-
ruimte (ha) 

137
18
40
52
15
5
68
14
43
4
36

104
24
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buiten het invloedsgebied van de Zaancorridor kun-
nen worden gerealiseerd, terwijl landelijke milieus 
daar wel prima mogelijk zijn. Ten behoeve van de si-
mulatie is daarom aangenomen dat méér stedelijke 
en minder landelijke ontwikkelingen deel uitmaken 
van de specifieke marktvraag van de Zaancorridor. 

Uit vorige toepassingen werd al duidelijk dat 
de moeilijkheidsgraad en discussie bij de SprintStad 
sessies het beste uitpakken wanneer vraag en aan-
bod in hectares ongeveer gelijk zijn. Bij de Zaancor-
ridor is daarom de marktvraag verrekend tot 560 ha.

Aangezien onduidelijk is hoe de vastgoed-
markt zal fluctureren door crises en andere oorza-
ken, is gekozen om de vraag in vijf ronden gelijkma-
tig te verdelen tot 2030. Aangezien de plangebieden 
niet gelijkmatig vrijkomen, zal een stationsgebied 
tijdens de sessie te maken krijgen met concurrentie 
en schaarste. Op de hele corridor heeft de plancapa-
citeit tussen 2014 en 2018 een piek.

De hier genoemde uitgangspunten vormen 
het scenario voor de sessies in maart 2013. Het is in 
SprintStad ook mogelijk andere aannames te doen 
en meerdere scenario’s met elkaar te vergelijken.

LABORATORIUMSESSIE HUIDIGE DICHTHEDEN

SCENARIO’S ONTWIKKELRUIMTE

BUSINESS 
AS USUAL

In maart 2013 zijn met bovenstaande uit-
gangspunten twee sessies gespeeld, één met daad-
werkelijke partijen rond de Zaancorridor en een 
facsimile in laboratorium-setting door Vereniging 
Deltametropool en Movares. In deze sessie is de inzet 
van de spelers bepaald op basis van business-as-usu-
al. In de interactieve spelsessie, waar vertegenwoor-
digers van gemeenten, provincie en Nederlandse 
Spoorwegen aanwezig waren, konden spelers zelf de 
inzet bepalen en met elkaar afstemmen. Beide ses-
sies kennen dezelfde input (pagina 8).

In de business-as-usual-simulatie hebben spe-
lers niet met elkaar afgestemd maar hun plannen in-
gevuld op basis van de huidige situatie. Dit betekent 
dat gemeenten hun plangebieden hebben ingevuld 
met dichtheden die reeds in de stationsgebieden te 
vinden zijn (zie tabel hiernaast).

De vervoerder houdt zich in het business-as-
usual-scenario aan de doelstellingen van het Pro-
gramma Hoogfrequent Spoorvervoer:

In 2018 een uitbreiding van het aantal Inter-
city’s op de corridor van 4 naar 6 per uur

Huidige dichtheden en plancapaciteit van de stations-
gebieden op de Zaancorridor

Fasering van de plancapaciteit van de stationsgebieden 
op de Zaancorridor
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SPRINTSTAD SCENARIO

BUSINESS AS USUAL LABORATORIUMSESSIE

In 2022 een uitbreiding van het aantal Sprin-
ters tussen Uitgeest en Amsterdam van 4 naar 6

De provincie beperkt zich in ‘business-as-usu-
al’ tot het stimuleren van de vestiging van twee re-
gionale functies die min of meer passen binnen het 
huidige beleid:

In 2014 een ziekenhuis in Heerhugowaard
In 2018 een recreatieve voorziening in Castri-

cum

Resultaten laboratoriumsessie
Al bij het begin van de gesimuleerde spelsessie 

is duidelijk dat er geen optimaal resultaat behaald 
kan worden. De plannen sluiten slecht aan op de 
marktvraag op de corridor. Toch zijn alle vijf de ron-
den doorlopen, waarbij vooral concurrentie ontstond 
op de landelijke milieus, en de vraag naar stedelijke 
milieus grotendeels onbenut bleef. In totaal werd in 
‘business as usual’ 44% van de marktvraag tot 2030 
niet gerealiseerd op de corridor, door mismatch met 
de plannen. Dit resulteert in een zeer matige groei 
op de corridor van inwoners, werknemers en in- en 
uitstappers.

Alkmaar, Alkmaar Noord, Castricum, Koog 
Bloemwijk en Amsterdam Centraal hebben een om-
geving die ook in het business-as-usual-scenario qua 
dichtheid past bij de bereikbaarheid van die locatie 
en daarmee concurrerend is op de Zaancorridor. Voor 
alle andere stations geldt dat de huidige dichtheden 
niet aansluiten bij de bereikbaarheid van die locatie 
en er dus ook niet voldoende in slagen om de markt 
naar hun stationslocatie te trekken. De stationsom-
gevingen blijven voor een deel braak liggen en leeg-
stand treedt op in transformatiegebieden, waardoor 
aantallen inwoners, werknemers en in- en uitstap-
pers dalen. Tegelijkertijd is er veel resterende vraag 
naar stedelijke een hoogstedelijke milieus, die op de 
corridor tot 2030 niet wordt gerealiseerd.

Voor de vervoerder is het beeld al niet veel 
rooskleuriger. In plaats van evenwicht tussen be-
reikbaarheid en reizigersaantal (groene kleur op het 
scherm), is er één station waar er sprake is van on-
derbediening (Heerhugowaard, trein te vol, rood op 
het scherm) en een hele reeks stations waar er spra-
ke is van overbediening (alles tussen Zaandam en 
Alkmaar, trein te leeg, blauwe kleur op het scherm).

Realisatie 2030 sessie Laboratorium

Dienstregeling 2030 sessie Laboratorium
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SESSIE
ZAANSTAD

19 MAART 2013

Op 19 maart 2013 hebben diverse gemeenten 
langs de Zaancorridor, provincie Noord-Holland en 
Nederlandse Spoorwegen de SprintStad Zaancor-
ridor gespeeld. De gehanteerde uitgangspunten en 
het scenario waren gelijk aan de laboratoriumses-
sie ‘business-as-usual’. Het stond partijen vrij om 
gedurende het spel met elkaar te overleggen, te on-
derhandelen, uit te ruilen, tactieken te wijzigen etc, 
oftewel het menselijke element toe te voegen aan de 
simulatie.

Resultaten sessie Zaanstad
Door overleg en bijsturing tijdens de simulatie 

werd vraag en aanbod in de meeste stationsgebieden 
beter op elkaar afgestemd. De gemeenten hebben 
plannen met elkaar afgestemd om onderlinge con-
currentie te voorkomen en het vervoersbedrijf heeft 
de juiste bereikbaarheid bij de juiste ruimtelijke 
ontwikkelingen aangeboden. Twee uitzonderingen 
hierop zijn te zien; Heerhugowaard en Amsterdam 
Sloterdijk. Voor beide locaties geldt dat de OV-be-
reikbaarheid is verbeterd in de loop van de sessie 

door de vervoerder, maar dat de dichtheden die in 
het stationsgebied zijn gepland niet mee zijn geste-
gen. 

De vervoerder heeft de bereikbaarheid van 
alle stations verbeterd, maar is te genereus geweest. 
Op stations Alkmaar, Heiloo en Koog-Zaandijk is 
sprake van overbediening ten opzichte van de hui-
dige situatie. Dit is in de praktijk niet rendabel. Aan 
de andere kant kan het ook worden gezien als een 
voorinvestering aan de mobiliteitskant. De betere 
bereikbaarheid kan immers op termijn tot verstede-
lijking en dus meer reizigers leiden. De vervoerder 
hield zich niet aan Programma Hoogfrequent Spoor-
vervoer, wat de Intercity’s betreft. Het gerealiseerde 
ruimtelijk programma op de corridor liet dit niet toe.

De stakeholdersessie scoorde dus zowel qua 
mobiliteit als ruimte beter dan de laboratoriumses-
sie. Er bleef 80 in plaats van 244 ha marktvraag 
ongerealiseerd. Dat betekent minder leegstand en 
minder kans op ‘vervliegen’ van de ontwikkelkan-
sen naar elders. Het aantal inwoners in de stati-
onsgebieden groeit in de spelsessie iets meer dan 
in de ‘business-as-usual’ laboratoriumsessie. Het 

aantal werknemers (gerekend inclusief bezoekers 
van voorzieningen) scoort veel beter dan in de la-
boratoriumsessie. Beide ontwikkelingen resulteren 
in een sterkere groei van het aantal reizigers op de 
corridor. Hierbij moet worden aangetekend dat er in 
de spelsessie door de provinciespeler meer regionale 
voorzieningen werden toegevoegd dan in de labora-
toriumsessie. Alle 5 regionale voorzieningen in de 
Zaancorridor (ziekenhuis, Ikea, recreatievoorzie-
ning, opleidingscentrum en hotel/congrescentrum) 
werden ingezet en gepland in een stationsomgeving.

Hieronder volgt een korte beschrijving van de 
resultaten per station:

Heerhugowaard bleef in de spelsessie trouw 
aan de huidige plannen - in lage dichtheden, waar 
de gemeente contractueel met ontwikkelaars aan 
vast zit. In de spelsessie blijft de ontwikkeling daar-
door in eerste instantie wat achter, ook omdat de 
bereikbaarheid verbetert waardoor een aantrekke-
lijke situatie ontstaat voor hogere dichtheden. In de 
laboratoriumsessie wordt het gehele stationsgebied 
ingepland met de categorie ‘stedelijk bij groen’. De 

ZAANSTAD RESULTATEN

SCENARIO’S SESSIE MET BETROKKEN PARTIJEN
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Dienstregeling 2030 sessie Zaanstad

Realisatie 2030 sessie Zaanstad

totale vraag naar dit milieu is op de gehele corridor 
lager dan de ontwikkelruimte bij station Heerhugo-
waard. Het gebied kon dus in het ‘business-as-usual’ 
scenario niet volledig worden ontwikkeld. Ondanks 
die slechts gedeeltelijke ontwikkeling blijkt, dat de 
bereikbaarheid in dat scenario niet op orde is en er 
onderbediening van het station ontstaat. In de spel-
sessie in Zaanstad is dit opgelost door 6 Sprinters 
vanaf Uitgeest door te trekken tot Heerhugowaard. 
In Heerhugowaard werd in de eerste ronde een re-
gionaal ziekenhuis gerealiseerd, dat ook reizigers 
genereerde.

De bereikbaarheid van Heerhugowaard biedt 
de mogelijkheid voor stedelijkheid in het stationsge-
bied, maar er is voldoende ontwikkelruimte om ook 
andere milieus een plek te geven, zoals het lokaal ge-
wenste groenstedelijk wonen. Aandachtspunt is het 
waarborgen van die goede bereikbaarheid. Afstem-
men met andere gemeenten langs de corridor en met 
overige plannen binnen de gemeente is, gezien de 
grootte van het te ontwikkelen gebied, essentieel.

Alkmaar Noord en Alkmaar veranderen 
gedurende zowel de simulatiesessie als de spelsessie 
niet wezenlijk van karakter. In de categorie ‘stede-
lijk’ heeft Alkmaar in de laboratoriumsessie alleen 
concurrentie van Amsterdam Sloterdijk. In de spel-
sessie kwam daar nog Zaandam bij. Essentieel voor 
Alkmaar is de voorsprong met betrekking tot bereik-
baarheid van de naburige stations. Deze moet niet te 
klein zijn maar ook niet te groot (overbediening). In 
Alkmaar Noord sluiten bereikbaarheid en de dicht-
heden goed op elkaar aan en dankzij de beperkte ont-
wikkelruimte is er weinig sprake van concurrentie. 
In Alkmaar werd in de derde ronde een opleidings-
centrum en een hotel/conferece center gerealiseerd, 
in samenwerking met de provincie.

Heiloo heeft een forse ontwikkelruimte. In de 
laboratoriumsessie lukt het niet om deze ruimte te 
vullen. Er is op de gehele corridor te weinig vraag 
naar de dichtheden zoals deze nu in de stationsom-
geving van Heiloo te vinden zijn. De bereikbaarheid 
verandert in de laboratoriumsessie niet wezenlijk en 
dus de concurrentiepositie ook niet. In de spelsessie 

RESULTATEN DIENSTREGELING

SCENARIO’S SESSIE ZAANSTAD
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werden Heiloo en Castricum gespeeld door een ver-
tegenwoordiger van de Regio Alkmaar. De gemeente 
Heiloo varieerde in de sessie in het aanbod aan plan-
nen en dat heeft zich uitbetaald. Tegelijkertijd is de 
bereikbaarheid van het station erg fluctuerend ge-
weest. Aandachtspunt is de afstemming met de ver-
voerder en duidelijkheid over de bereikbaarheid.

Castricum heeft maar zeer beperkte ontwik-Castricum heeft maar zeer beperkte ontwik-Castricum
kelruimte. In de laboratoriumsessie wordt deze inge-
vuld met landelijke dichtheden, waarop het station 
concurreert met andere stations. Castricum lukt het 
echter om net voldoende programma aan te trekken 
om het stationsgebied te ontwikkelen. In de spelses-
sie is gekozen om iets meer hogere dichtheden te 
ontwikkelen, met name voorzieningen. Omdat de be-
reikbaarheid door middel van 6 Sprinters in plaats 
van 4 Intercity’s redelijk op peil is gebleven lukt dat 
ook. In de eerste ronde werd in Castricum een recre-
atievoorziening aangelegd.

Uitgeest heeft nog beperktere ontwikkel-
ruimte dan Castricum. Met de komst van 6 Sprin-

ters, wat zowel in de laboratoriumsessie als in de 
spelsessie gebeurt, verbetert de bereikbaarheid van 
het stationsgebied fors en blijft het beter dan de sta-
tionsgebieden in de omgeving. De bereikbaarheid 
is zelfs zo goed dat in de laboratoriumsessie de lan-
delijke dichtheden niet bij Uitgeest terecht komen, 
maar bij minder bereikbare stations. In de spelsessie 
(waarin de gemeente zelf niet aanwezig was), heeft 
Uitgeest gekozen voor hogere dichtheden die beter 
aansluiten bij de goede bereikbaarheid. In de tweede 
ronde werd in Uitgeest een IKEA vestiging geopend, 
met het oog op de autobereikbaarheid.

Zaanstad heeft in het spel vijf stations. Voor 
vier van de vijf stations heeft de gemeente in de spel-
sessie gaandeweg de strategie bijgesteld, van lande-
lijk/groen richting meer stedelijke milieus, om beter 
in te spelen op de markt. Dit leverde veel op. In de 
laboratoriumsessie was de concurrentie tussen sta-
tionsomgevingen met een landelijke dichtheid groot 
en kwamen mede daardoor grootschalige ontwikkel-
locaties, zoals bij Krommenie-Assendelft, niet van de 
grond. De bereikbaarheid was met 6 Sprinters aan 

REALISATIE RUIMTELIJK PROGRAMMA VERGELIJKING

SCENARIO’S SESSIE ZAANSTAD
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de ruime kant en er was duidelijk sprake van over-
bediening.

In de praktijk heeft de gemeente al interesse 
gehad in het onderzoeken van meer stedelijke ont-
wikkelingen rond bv. station Koog-Zaandijk. Dit 
blijkt een ingewikkelde opgave. Zowel de laborato-
riumsessie als de spelsessie tonen aan dat het de 
moeite loont om deze opgave verder te verkennen en 
daarmee hogere frequenties van de Sprinter beter 
te benutten. Voor station Zaandam geldt hetzelfde, 
maar dan een schaalniveau hoger. In de laboratori-
umsessie loopt het station ontwikkelingen mis om-
dat op te lage dichtheden wordt ingezet, terwijl de 
bereikbaarheid erg goed is. In de spelsessie heeft de 
gemeente dit ingezien en daarom in hogere (stede-
lijke) dichtheden gepland rond het station.

Amsterdam is een categorie op zichzelf, zo-Amsterdam is een categorie op zichzelf, zo-Amsterdam
wel in de laboratoriumsessie als in de spelsessie. 
Station Amsterdam Centraal is het enige station 
met alleen hoogstedelijke dichtheden en concur-
reert dus niet of nauwelijks. De bereikbaarheid en 
de stedelijkheid zijn beide in de hoogste categorie en 

sluiten dus op elkaar aan. Voor Sloterdijk ligt de si-
tuatie iets complexer. De bereikbaarheid van het sta-
tion is goed en zou een hogere categorie dichtheden 
aankunnen. Tegelijkertijd ligt er een forse transfor-
matieopgave en moeten alle zeilen worden bijgezet 
om het huidige aantal inwoners en werknemers in 
het gebied te behouden. Amsterdam werd tijdens de 
spelsessie gespeeld door Vereniging Deltametropool 
en Provincie Noord-Holland, aangezien de gemeente 
niet aanwezig kon zijn.

Op corridorniveau is het verschil tussen 
‘business-as-usual’ en de sessie in Zaanstad duide-
lijk. Door met elkaar afspraken te maken ontwik-
kelde het aantal inwoners, werknemers (inclusief 
bezoekers van voorzieningen) en in- en uitstappers 
zich sterker. Zonder overleg en met huidige dichthe-
den liep het aantal werknemers zelfs terug, doordat 
transformatiegebieden meer werknemers verloren 
dan erbij kwamen. Door afstemming van de wo-
ningbouwopgave en keuze voor hogere dichtheden, 
groeide het aantal inwoners in de laatste spelronde 
in Zaanstad extra hard. De groei van inwoners en 
werknemers zorgde voor een stijging van het aantal 
in- en uitstappers tijdens de spelsessie.

VERGELIJKING CORRIDORNIVEAU

STATIONSRESULTATEN

Groei van inwoners en werknemers in de stationsgebie-
den op de Zaancorridor. Ontwikkeling van het aantal 

in- en uitstappers, geïndexeerd op het jaar 2010.
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DEELNEMERS SESSIE ZAANSTAD

EVALUATIE PLANNING SUPPORT TOOL EN SESSIE

EVALUATIE
DEELNEMERS

Twee weken na de sessie is met een aantal 
deelnemers geëvalueerd. Aan deze deelnemers is 
gevraagd of zij nieuwe inzichten hebben gekregen 
dankzij SprintStad en of deze toepasbaar zijn in hun 
dagelijkse praktijk. Daarnaast is gevraagd om aan-
bevelingen voor zowel planning support tool Sprint-
Stad als voor de provincie Noord-Holland bij het ver-
volg van het traject.

SprintStad leverde voor de spelers een aantal 
nieuwe inzichten op. Wat vaak wordt genoemd is 
een beter inzicht in het proces en meerwaarde van 
interactie tussen alle actoren van knooppuntont-
wikkeling op de corridor. Als iedereen zich beperkt 
tot zijn of haar eigen taken, zal er niets gebeuren. 
Een concreet voorbeeld is de frequentieverhoging 
van de treindiensten op de corridor als gevolg van 
het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer. Als er 
niet méér gebeurt in de stationsomgevingen, is er 
ook geen aanleiding om meer treinen te laten rijden.  
Door partijen bij elkaar te zetten en met elkaar te 
laten ‘spelen’ en onderhandelen wordt dit ondervon-
den. De exacte numerieke uitkomsten of modellen 

die daaraan ten grondslag liggen worden minder be-
langrijk gevonden.

Daarnaast wordt het inzicht genoemd dat het 
de Provincie, als initiator van de SprintStadsessie, 
echt menens is met knooppuntontwikkelingen. In 
het spel zitten elementen die veel verder gaan dan 
op dit moment in de werkelijkheid, en die tijdens de 
sessie van 19 maart ook daadwerkelijk zijn ingezet, 
zoals het geven van aanwijzingen of zelfs beperkin-
gen op ruimtelijke plannen en de bijbehorende dicht-
heden in stationsgebieden, en het mede beïnvloeden 
van locatiekeuze voor regionale voorzieningen.

De verkregen inzichten werden door alle ge-
interviewden toepasbaar geacht. Wel werd verschil-
lend gedacht over de termijnen van toepassing, vari-
erend van ‘direct in de huidige praktijk’ tot ‘anders 
nadenken over de toekomst’.

Over de plausibiliteit van de uitkomsten van 
SprintStad was men minder enthousiast. Vraag-
tekens werden gesteld bij de input, met name de 
gegevens over woningbehoefte (Companen), en de 
aannames die aan het mechanisme van SprintStad 

ten grondslag liggen. Stations hebben een rol voor 
hun directe omgeving, maar ook als knoop met ove-
rig OV waardoor het daadwerkelijke invloedsgebied 
groter is dan de cirkel van 1200 meter. De huidige 
methodes nemen dat niet mee, wat door spelers als 
een gemis wordt ervaren, hoewel tegelijkertijd wordt 
gewaardeerd dat deze keuze duidelijk vantevoren 
wordt uitgelegd.

De aanname dat hoogstedelijke woonmilieus 
goed weggezet kunnen worden als er een hoge be-
reikbaarheid is, wordt in het algemeen plausibel 
geacht maar niet voor elke locatie van toepassing. 
Er zijn stationslocaties die nooit geschikt zullen zijn 
voor hoogstedelijke dichtheden, zelfs al is de OV-be-
reikbaarheid daar bijzonder hoog.

Tips voor de verdere ontwikkeling van Sprint-
Stad worden gegeven, zowel wat betreft de model-
matige onderbouwing in het spel als de manier om 
het spel te positioneren in een planproces. De mo-
delmatige onderbouwing gaat voorbij aan specifieke 
mobiliteitswensen die horen bij bepaalde voorzienin-
gen, zoals een ziekenhuis of een grote meubelzaak. 
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Ook wordt de actieve rol van het voor- en natrans-
port gemist. Aanbevelingen voor het proces hebben 
hier deels mee te maken: Als bij het begin van het 
spel duidelijk wordt wat het doel is (interactie en 
samenwerking), zijn vragen over de exacte werking 
van het model minder relevant.

Verder wordt aanbevolen bij elke spelses-
sie spelers van diverse achtergronden mee te laten 
doen, niet alleen beleidsmedewerkers maar ook ver-
voerders, investeerders, bestuurders, etc.

Voor de provincie Noord-Holland, als initi-
ator, werden tenslotte de volgende tips gegeven: 

1. Blijf de potentie van de stationsomgevin-
gen rond de Zaancorridor pro-actief uitnutten. Dit 
is nodig om de frequentie van het aantal treinen te 
verhogen. Momenteel is er voor dit laatste geen aan-
leiding.

2. Til dit gegeven op naar het bestuurlijk ni-
veau, maak het politiek en maak de keuzes duide-
lijk. Ga in gesprek met gemeentelijke bestuurders, 
maar zorg dan wel dat duidelijk is wat er van de ge-
meentelijke bestuurders wordt gevraagd.

EVALUATIE

DEELNEMERS
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AAN DE SLAG!
CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

De Zaancorridor biedt kansen voor ‘transit-oriented development’, 
door de invoering van Programma Hoogfrequent Spoorvervoer en een 
groeiende markt voor stedelijke woonmilieus. Zonder een integrale stra-
tegie lijken deze kansen echter lastig waar te maken. 

Met name tussen UitgeestUitgeest en Amsterdam SloterdijkAmsterdam Sloterdijk liggen er kan-
sen om het bestaande spoor en de bestaande stationsomgevingen beter 
te benutten. Er zal dan wel gelijktijdig ingezet moeten worden op zowel 
frequentieverhoging als verdere verstedelijking van de stationsgebieden, 
ze kunnen niet zonder elkaar.

Voor Heiloo en Castricum ligt het beeld complexer. Duidelijkheid 
over de bereikbaarheid en een goede afstemming tussen beide gemeen-
ten is hier nodig. Beide stationsomgevingen kunnen een niche zoeken in 
de regionale context: dorpse milieus in de duinrand zonder Intercity, of 
juist het versterken van de bereikbaarheid maar dan ook in (iets) hogere 
dichtheden gaan plannen.

Alkmaar en zeker Zaandam kunnen hun stationsgebieden verder 
verdichten en daar stedelijke centra van maken. Hier is voldoende vraag 
naar en de bereikbaarheid van beide stations blijft zelfs bij een business-
as-usual-scenario goed t.o.v. de meeste andere knopen op de corridor.

HeerhugowaardHeerhugowaard staat voor een aantal keuzes, maar heeft dusda-
nig grote en gefaseerde ontwikkelruimtes in het stationsgebied, dat de 
gemeente ruim de tijd kan nemen voor deze keuzes. Lage en hoge dicht-
heden kunnen elkaar in het stationsgebied aanvullen. De totale ontwik-
keling kan voor voldoende mobiliteitsvraag zorgen, die een betere bedie-
ning van het station rechtvaardigt.

Op basis van bovenstaande bevindingen komen Vereniging Delta-
metropool en Movares tot het volgende advies voor de provincie Noord-
Holland, in samenwerking met de gemeenten en NS.

1. Provincie, gemeenten Uitgeest en Zaanstad: Zoek naar mogelijk-
heden om de stedelijkheid van de stationsomgevingen verhogen, zonder 
de leefkwaliteit aan te tasten.

2. Provincie: Maak duidelijk wat er van gemeentebestuurders wordt 
gevraagd. En maak afspraken over frequentieverhoging, zowel met ge-
meenten als met de vervoerder, en monitor deze.

4. Provincie, NS en gemeenten Heiloo en Castricum: verken moge-
lijke optimalisering van de dienstregeling en wat dit kan betekenen voor 
de ruimtelijke kansen in het stationsgebied.

5. Provincie en gemeenten Zaanstad en Alkmaar: Kies voor verder 
verstedelijken van de stationsgebieden Alkmaar en Zaandam, zodat ze 
meer gaan functioneren als centra met regionale voorzieningen.

6. Provincie, NS (en ProRail) en gemeente Heerhugowaard: Onder-
zoek de mogelijkheid van fasering van ruimtelijke plannen en het ge-
bruiken van deze stationslocatie als ‘buffer’ voor de gehele corridor, van 
zowel plancapaciteit als mogelijke verbeteringen in de bereikbaarheid.

7. Provincie en gemeente Amsterdam: Let bij het transformeren van 
het gebied rond Sloterdijk op de keuze voor (hoog)stedelijk programma, 
zodat de goede bereikbaarheid optimaal wordt benut. 
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