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Gedeputeerde Staten van Noord-Holland willen ov-knooppuntontwikkeling in 
heel Noord-Holland stimuleren en gaan samen met de belanghebbenden van start 
langs de Zaancorridor: de spoorlijn Amsterdam – Heerhugowaard. Op dat traject 
wil het Rijk in een frequentieverhoging investeren. Dit vergroot de bereikbaarheid 
en de kansen voor ruimtelijke ontwikkelingen. Door de verschillende knooppunten 
langs het traject in samenhang te ontwikkelen kan meerwaarde bereikt worden. GS 
willen daarom samen met de gemeenten, vervoerders, vastgoedontwikkelaars en 
woningbouwcorporaties langs de Zaancorridor een intentieovereenkomst afsluiten 
en een uitvoeringsprogramma opstellen.

Om de bestuurders uit de regio nieuwe inzichten te verschaffen in de kansen 
die er op de Zaancorridor liggen en om de samenwerking tussen partijen verder 
vorm te geven is op 28 oktober 2013 SprintStad Zaancorridor gespeeld. De deelne-
mers waren wethouders van gemeenten langs de Zaancorridor, Gedeputeerde Tals-
ma van de provincie Noord-Holland en een vertegenwoordiging van de Nederlandse 
Spoorwegen. SprintStad simuleert ontwikkeling van mobiliteit en ruimte op een 
corridor, over een periode van 20 jaar.  Het doel van het spel is inzicht te krijgen in 
de samenhangende kansen rond stationslocaties langs dit traject op het gebied van 
ruimtelijke ordening en mobiliteit. Sinds 2010 wordt SprintStad ontwikkeld door de 
Vereniging Deltametropool – een organisatie die zich inzet voor de duurzame ont-
wikkeling van de Randstad – in samenwerking met Technische universiteit Delft en 
Movares, met financiële steun van Next Generations Infrastructures.

Deze planning support tool voor transit-oriented development werd eerder dit 
jaar, in maart 2013, al een keer toegepast op de Zaancorridor, met ambtenaren van 
de gemeenten, provincie Noord-Holland en de NS. Dit verslag is een aanvulling op 
het verslag Zaancorridor sessie #1, waarin de achtergronden, uitgangspunten en de 
resultaten van de eerder gespeelde sessie uitgebreid worden toegelicht: 

www.deltametropool.nl/nl/zaancorridor

In dit aanvullende document worden de uitgangspunten kort omschreven. 
De resultaten van de sessie op 28 oktober met de wethouders worden geëvalueerd 
en vergeleken met de eerder gespeelde sessie. Tot slot worden enkele aanvullende 
aanbevelingen gedaan op het verslag Zaancorridor sessie #1 voor de ontwikkeling 
van ruimte en mobiliteit op de Zaancorridor.

Vereniging Deltametropool
December 2013
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UITGANGS-
PUNTEN

De gehanteerde uitgangspunten waren gelijk 
aan de eerder dit jaar gespeelde laboratoriumses-
sie business-as-usual en de sessie met ambtenaren 
van de betrokken gemeenten, provincie en NS op 
19 maart 2013. (Voor meer uitleg over de planning 
support tool, de gehanteerde uitgangspunten en de 
resultaten van de eerder gespeelde sessie zie het ver-
slag SprintStad Zaancorridor sessie #1)

Mobiliteit
Als uitgangspunt wordt de dienstregeling van 

de Nederlandse Spoorwegen in 2012 gehanteerd. De 
treindiensten hebben begin- en eindpunten buiten 
de Zaancorridor. Alleen de stops op de Zaancorridor 
zijn echter variabelen in het spel. 

Ruimte
Het huidige grondgebruik, functiemenging en 

dichtheden zijn ingevoerd in de tool, net als het aan-
bod aan (her-)ontwikkellocaties. In het kader van 
het onderzoek Maak Plaats! Werken aan knooppunt-
ontwikkeling in Noord-Holland (Provincie Noord-
Holland & Vereniging Deltametropool, 2013) is bij 

alle Noord-Hollandse gemeenten geïnventariseerd 
welke ‘harde’ en ‘zachte’ (her-)ontwikkelingslocaties 
zich tussen 2013 en 2030 in de stationsgebieden be-
vinden (een straal van 1200 meter rond het station). 
Bij de Zaancorridor gaat het om 560 hectare aanbod 
van plangebieden (bestemming wonen, werken of ge-
mengd). 

Marktvraag
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. Ten behoeve van de 
simulatie is aangenomen dat méér stedelijke en min-
der landelijke ontwikkelingen deel uitmaken van de 
specifieke marktvraag van de Zaancorridor. 

Spelsessies maart 2013
In maart 2013 zijn met deze uitgangspunten 

twee sessies gespeeld, één met daadwerkelijke par-

tijen rond de Zaancorridor en een sessie business-
as-usual zonder de stakeholders. In de business-
as-usual simulatie werden plannen niet op elkaar 
afgestemd maar ingevuld op basis van de huidige 
situatie, met dichtheden die reeds in de stations-
gebieden te vinden zijn. De vervoerder hield zich in 
het business-as-usual scenario aan de doelstellingen 
van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer: 
een uitbreiding van het aantal intercity’s en sprin-
ters op de corridor van 4 naar 6 per uur. 

Invoer van business-as-usual leidt in Sprint-
Stad Zaancorridor tot een slecht resultaat. De plan-
nen sluiten niet goed aan op de marktvraag op de 
corridor. Dit resulteert in een zeer matige groei op 
de corridor in termen van inwoners, werknemers en 
in- en uitstappers; de treinen blijven leeg en PHS 
rendeert niet. 

De deelnemers aan de SprintStadsessie op 19 
maart kwamen gezamenlijk tot een aanmerkelijk 
beter resultaat. Door overleg en bijsturing tijdens de 
simulatie kon vraag en aanbod in de stationsgebie-
den beter op elkaar worden afgestemd en het ver-
voersbedrijf leverde de juiste bereikbaarheid bij de 
juiste ruimtelijke ontwikkelingen.

VRAAG EN AANBOD EERDERE SPELSESSIES

UITGANGSPUNTEN RUIMTE EN MOBILITEIT
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SESSIE
WETHOUDERS

28.10.2013

Voorafgaand aan de spelsessie met de wethou-
ders is het masterplan ingevuld op dezelfde manier 
als de ambtenaren hadden gedaan tijdens de sessie 
van 19 maart. Ook de eerste ronde (2010-2014) was 
van te voren al gespeeld volgens het business-as-
usual scenario, waarbij de plannen zijn ingevuld op 
basis van de huidige situatie en dichtheden. 

Tijdens de sessie zijn door de deelnemers de 
overige vier rondes gespeeld. Door tijdens het spel te 
experimenteren, met elkaar te overleggen, te onder-
handelen en tactieken te wijzigen konden de deel-
nemers ontdekken hoe de scenario’s voor ontwikke-
lingen van verschillende locaties elkaar ruimtelijk 
beïnvloeden en verkennen hoe ze plannen beter op 
elkaar af kunnen stemmen. 

Door overleg en bijsturing tijdens de simulatie 
werden vraag en aanbod goed op elkaar afgestemd. 
De gemeenten hebben de plannen met elkaar afge-
stemd om onderlinge concurrentie te voorkomen, 
waardoor op het gebied van ruimtelijke ontwikke-
ling alle stations uiteindelijk op ‘groen’ uitkwamen.
Dit betekent dat tijdens de laatste ronde alle inge-

vulde plannen ook daadwerkelijk gerealiseerd kon-
den worden. Daarbij hebben niet alle gemeenten 
hun volledige ontwikkelruimte benut. Uiteindelijk 
bleef 164 hectare van de 560 hectare aan markt-
vraag daarom ongerealiseerd. 

De vervoerder heeft de ov-bereikbaarheid van 
een groot aantal stations verbeterd. Op veel stations 
is de frequentie verhoogd, zoals gepland in het Pro-
gramma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS). In de 
sessie werd ervoor gekozen om PHS door te trekken 
tot aan Heerhugowaard, die aan het eind van het 
spel zelfs onderbediend is. Op 4 stations heeft geen 
frequentieverhoging plaatsgevonden: Heiloo, Castri-
cum, Wormerveer, en Koog Bloemwijk. Op Alkmaar 
en Krommenie-Assendelft is aan het eind van het 
spel sprake van overbediening ten opzichte van de 
huidige situatie: de vervoerder heeft de frequentie 
verhoogd en daarmee de ov-bereikbaarheid verbe-
terd, maar het aantal reizigers als gevolg van de ge-
realiseerde plannen is daarmee nog niet voldoende 
gestegen. 

RESULTATEN RESULTATEN

SCENARIO’S SESSIE MET WETHOUDERS EN GEDEPUTEERDE
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Dienstregeling 2030 sessie wethouders

Realisatie 2030 sessie wethouders

De provincie heeft 11 regionale voorzieningen 
verdeeld, waardoor veel stationsomgevingen beter 
benut konden worden en hogere frequenties werden 
gerealiseerd. 

Hieronder volgt een korte beschrijving van de 
resultaten per station:

Heerhugowaard heeft slechts 37 van de 137 
beschikbare hectares ontwikkelruimte benut. Er is 
een menging van wonen, werken en voorzieningen 
gerealiseerd in (klein)stedelijke dichtheden. Doordat 
de provincie daarnaast een opleidingscentrum en 
het rangeerterrein PHS aan Heerhugowaard heeft 
toebedeeld is de frequentie gestegen en zijn het aan-
tal in- en uitstappers behoorlijk gegroeid. 

In Alkmaar realiseerde de provincie een ho-
tel met congrescentrum en een ziekenhuis. Daar-
naast is de volledige ontwikkelruimte door de ge-
meente benut om woningen, werkgelegenheid en 
voorzieningen te realiseren in stedelijke dichtheden. 
Het aantal reizigers is onvoldoende gestegen om de 
frequentieverhoging rendabel te maken.

Ook in Alkmaar Noord werd een menging 
van wonen, werken en voorzieningen gerealiseerd 
in (klein)stedelijke dichtheden. De intercity tussen 
Den Helder en Nijmegen is er 1x vaker gaan stop-
pen. Hierdoor zijn bereikbaarheid en de ruimtelijke 
ontwikkelingen rondom Alkmaar Noord goed op el-
kaar afgestemd.

Heiloo heeft veel ontwikkelruimte. Net als bij 
de sessie met de ambtenaren is deze ruimte niet ge-
heel benut. Er is vooral ingezet op wonen in dorpse 
en kleinstedelijke dichtheden, waar in het spel maar 
beperkt vraag naar is. De bereikbaarheid verandert 
niet tijdens de sessie. Tijdens deze sessie is Heiloo 
gespeeld door de provincie Noord-Holland omdat de 
wethouder zelf niet aanwezig kon zijn.

Castricum  heeft haar beperkte ontwikkel-
ruimte vooral bebouwd in groene dichtheden. Omdat 
tijdens het spel bleek dat hier weinig vraag naar was 
is overgestapt naar dorps, waardoor uiteindelijk wel 
alle ruimte benut is. Daarnaast zijn twee regionale 
voorzieningen gerealiseerd: een Archeologisch cen-
trum en een startpunt van recreatieve wandel- en 

STATIONSRESULTATEN DIENSTREGELING

RESULTATEN RUIMTELIJKE ONTWIKKELING
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fietsroutes met een restaurant. Dat laatste omdat 
Castricum de potentie heeft om zich op de corridor 
te ontwikkelen tot toegangspoort naar het land-
schap. De beperkte groei in reizigersaantallen door 
de nieuwe ontwikkelingen heeft niet geleid tot een 
frequentieverhoging.

In Uitgeest zijn in overleg met de provincie 
een woon-zorg combinatie en een randstedelijke 
recreatievoorziening gerealiseerd. Daarnaast is er 
maar zeer beperkte ontwikkelruimte beschikbaar 
(6ha). Deze ruimte is gebruikt voor woningen in 
kleinstedelijke dichtheden en voorzieningen. Met 
name door de realisatie van nieuwe regionale voor-
zieningen (een woon-zorgcombinatie en een randste-
delijke recreatievoorziening) was het mogelijk om 
de frequentie op Uitgeest te verhogen naar 6x per 
uur. De ov-bereikbaarheid van Uitgeest is erg goed, 
en blijft beter dan de meeste andere stations op de 
corridor. Ook de autobereikbaarheid van Uitgeest 
is goed. Dit biedt kansen voor (boven)regionaal pro-
gramma. De bestaande ontwikkelruimte is op dit 
moment echter beperkt.

Rondom Krommenie-Assendelft is een 
groot deel van de ontwikkelruimte bebouwd. Er is 
vooral gekozen voor woningen in stedelijke dichthe-
den. Daarnaast heeft de provincie een P+R voorzie-
ning gerealiseerd. Bij elkaar zijn deze ontwikkelin-
gen nog net niet voldoende om een frequentie van 6 
x per uur rendabel te maken.

Wormerveer en Koog-Bloemwijk zijn vrij-
wel geheel ontwikkeld volgens het masterplan. Er 
zijn woningen en voorzieningen in dorpse dichthe-
den gerealiseerd. Omdat er maar beperkte verande-
ring in de stationsomgeving plaatsvond heeft de NS 
de frequentie op deze stations niet verhoogd.

Bij Koog Zaandijk realiseerde de provin-
cie een P+R voorziening. Het masterplan kon niet 
worden gerealiseerd doordat er te weinig vraag was 
naar werkgelegenheid. De plannen zijn ook niet bij-
gestuurd in de loop van het spel. Ondanks dat levert 
het programma dat wél is gerealiseerd een behoor-
lijke groei aan in- en uitstappers op en daarmee een 
frequentieverhoging naar 5x per uur.

RESULTATEN SESSIE WETHOUDERS

Heerhugowaard

2010-2014

2014-2018

2018-2022

2022-2026

2026-2030

14 ha

80 ha

0 ha

43 ha

0 ha

ONTWIKKELGEBIEDEN
lokaties, capaciteit en fasering

Prognose op basis van 
inventarisatie bij de gemeenten 
en provincie.

stationsomgeving
R = 1.200 meterN

Overzicht
KENMERK
Klein-stad

# INWONERS
10.338

# WONINGEN
4.495

# WERKNEMERS
8.923

# IN- EN UITSTAPPERS
3.781

 

SprintStad is een initiatief van Vereniging Deltametropool
in samenwerking met TUDelft en Movares

www.sprintstad.nl   SprintStad@deltametropool.nl

Heerhugowaard

Alkmaar Noord

Alkmaar

Heiloo

Castricum

Uitgeest

Krommenie - Assendelft

Wormerveer

Koog - Zaandijk

Koog - Bloemwijk

Zaandam

Amsterdam Sloterdijk

Amsterdam Centraal

Koog - Zaandijk

2010-2014

2014-2018

2018-2022

2022-2026

2026-2030

0 ha

2 ha

4 ha

37 ha

0 ha

ONTWIKKELGEBIEDEN
lokaties, capaciteit en fasering

Prognose op basis van 
inventarisatie bij de gemeenten 
en provincie.

stationsomgeving
R = 1.200 meterN

Overzicht
KENMERK
Boven-regionaal knooppunt

# INWONERS
10.685

# WONINGEN
4.646

# WERKNEMERS
3.920

# IN- EN UITSTAPPERS
2.583

 

SprintStad is een initiatief van Vereniging Deltametropool
in samenwerking met TUDelft en Movares

www.sprintstad.nl   SprintStad@deltametropool.nl

Heerhugowaard

Alkmaar Noord

Alkmaar

Heiloo

Castricum

Uitgeest

Krommenie - Assendelft

Wormerveer

Koog - Zaandijk

Koog - Bloemwijk

Zaandam

Amsterdam Sloterdijk

Amsterdam Centraal

STATIONSRESULTATEN

In Zaandam is een mix van wonen, werken 
en voorzieningen gerealiseerd in uiteenlopende 
dichtheden. Juist de vraag naar stedelijk en hoogste-
delijk programma kan hier goed landen, doordat de 
ov-bereikbaarheid erg goed is en daar wordt tijdens 
de sessie gebruik van gemaakt. Uiteindelijk levert 
dit, samen met de realisatie van een IKEA vestiging,  
een frequentieverhoging op van zowel de sprinter als 
de ic en daarmee een nog betere ov-bereikbaarheid.

Amsterdam Centraal zette vol in op hoog-
stedelijk programma en concurreerde daarmee nau-
welijks met andere stations. De ov-bereikbaarheid 
van Amsterdam Centraal is ook uitzonderlijk goed, 
waardoor dit type programma hier goed kan landen.

Ook Amsterdam Sloterdijk heeft een erg 
goede ov-bereikbaarheid. Daarom is ook hier een 
mix van wonen, werken en voorzieningen in (hoog)
stedelijke dichtheden gerealiseerd. 

Amsterdam werd tijdens de sessie gespeeld 
door de Vereniging Deltametropool, omdat de ge-
meente niet aanwezig kon zijn.
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Op corridorniveau is het verschil tussen busi-
ness-as-usual en de sessie in Zaanstad met zowel 
de ambtenaren als de wethouders duidelijk. Zonder 
overleg en met huidige dichtheden sluiten plan-
nen slecht aan op de marktvraag en blijven de ex-
tra treinen in het kader van PHS leeg. Het aantal 
werknemers loopt zelfs terug, doordat transforma-
tiegebieden meer werknemers verloren dan dat erbij 
kwamen. 

Door betere afstemming van de plannen op 
de marktvraag en de keuze voor hogere dichtheden 
op een behoorlijk aantal plekken groeide het aantal 
inwoners, werknemers en in- en uitstappers in zo-
wel de sessie met de wethouders als de sessie met de 
ambtenaren. 

Tijdens de sessie met de ambtenaren is er 
vooral meer stedelijk programma gerealiseerd, met 
als gevolg een hogere stijging van inwoners, werkne-
mers en bezoekers. In de sessie met de ambtenaren 
is daardoor een nog groter deel van de marktvraag 
gerealiseerd dan in de sessie met de wethouders. 

VERGELIJKING CORRIDORNIVEAU

VERGELIJKING
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Marktvraag 2010-2030 Business-as-usual gerealiseerd 19 maart ambtenaren gerealiseerd 28 oktober wethouders gerealiseerd

Realisatie 2010-2030 ten opzichte van de marktvraag 
(sessie Laboratorium versus sessie Zaanstad (ambtenaren) en sessie wethouders)
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Groei van inwoners en werknemers in de stationsgebieden op de Zaancorridor. 
Ontwikkeling van het aantal in- en uitstappers, geïndexeerd op het jaar 2010.
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Sessie Zaanstad 19.03.2013

Sessie Business-as-usual

Sessie Wethouders 28.10.2013

Business-as-usual
Laboratoriumsessie

Sessie Zaanstad
Ambtenaren 19.03.2013

Sessie Zaanstad
Wethouders 28.10.2013

Dat betekent minder leegstand en minder kans op 
‘vervliegen’ van de ontwikkelkansen naar elders. Tij-
dens de sessie met de wethouders heeft de provincie 
meer regionale voorzieningen verdeeld, waardoor 
uiteindelijk vrijwel dezelfde groei in inwoners, werk-
nemers en reizigers zichtbaar is. 

In beide spelsessies is de frequentie verhoogd. 
Maar op de stations Alkmaar, Heiloo, Wormerveer 
en Koog Bloemwijk lijkt het binnen de uitgangspun-
ten van het spel moeilijk om de geplande frequentie-
verhoging in het kader van PHS rendabel te maken. 
Alleen door nog meer in stedelijke dichtheden te 
bouwen (andere marktvraag), meer plannen te ma-
ken (extra ontwikkelruimte) en voorzieningen nog 
strategischer rondom stations te ontwikkelen is een 
frequentieverhoging naar 6x per uur op alle stations 
mogelijk. 

Aan de andere kant kan frequentieverhoging 
ook gezien worden als een voorinvestering aan de 
mobiliteitskant. De betere bereikbaarheid kan im-
mers op termijn tot meer verstedelijking en dus 
meer reizigers leiden.

VERGELIJKING SPELSESSIES

VERGELIJKING CORRIDORNIVEAU



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. 

De sessie met de wethouders leidt tot een aantal aanvullende advie-
zen op de eerste sessie (zie het verslag SprintStad Zaancorridor sessie #1) 

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. 

8.  Provincie, NS en gemeenten: Zet alle zeilen bij om frequentie-
verhoging op de Zaancorridor voor elkaar te krijgen: stel gezamenlijk 
een strategie op en organiseer de samenwerking op corridorniveau.

9.  Gemeenten: Benut de beschikbare ontwikkelruimte optimaal 
en ga op zoek naar het juiste programma. Vooral bij Heerhugowaard en 
Amsterdam Sloterijk is veel (transformatie)ruimte beschikbaar, maar 
ook rondom Alkmaar, Heiloo, Krommenie-Assendelft, Koog-Zaandijk en 
Zaandam liggen behoorlijk wat mogelijkheden.

10.  Gemeenten: Realiseer op een aantal plekken stedelijke woon-
milieus: dit past bij de marktvraag en draagt bij aan een betere benutting 
van de stationsgebieden. 

11.  Provincie en gemeenten: Ga slim om met regionale voorzienin-
gen en positioneer deze op de juiste locaties: de goed bereikbare plekken 
waar voorzieningen bij kunnen dragen aan een betere benutting van het 
station en de levendigheid in de stationsomgeving kunnen vergroten.

12. Provincie: Stimuleer de locatie van regionale voorzieningen 
door op regionaal niveau afspraken te maken

13. Gemeenten: Geef voorrang aan de uitvoering van plannen bin-
nen de stationsgebieden. Kies voor knooppunten in plaats van tussen 
knooppunten.
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Provincie Noord-Holland:

Gedeputeerde Tjeerd Talsma
Shirin Jaffri
Paul Chorus

NS Reizigers:
Wim Oosterwijk

Heerhugowaard:
Wethouder Monique Stam-De Nijs

Alkmaar:
Wethouder Jan Nagengast

Castricum:
Wethouder Christel Portegies

Uitgeest:
Burgemeester Theo van Eijk

Zaanstad:
Wethouder Dennis Straat

Vereniging Deltametropool: 
Paul Gerretsen (agent)
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Miriam Ram
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Zaancorridor SprintStad sessie #2 
28.10.2013

Vereniging Deltametropool, Rotterdam
oplage 15 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 Provincie Noord-Holland:
Shirin Jaffri - jaffris@noord-holland.nl
www.noord-holland.nl
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