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Kaart 1. Regionale positionering ZaanIJ
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Kaart 2. Oeververgelijking Europese steden
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Waterfront: 23 Km
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Introductie ZAANIJ
ZaanIJ staat voor het aaneengesloten stedelijk gebied langs
de Zaan- en IJoevers van Zaandam en Amsterdam. In de
afgelopen decennia is langs de Zaan en IJoevers
het proces
Kopenhagen
Waterfront: Sinds
8 Km
van geleidelijke transformatie op gang gekomen.
het
vertrek van de havenfuncties in het Oostelijk Havengebied
eind jaren ’80 en met de opkomst van de kenniseconomie in
de jaren ’90 verkleurt het waterfront van een voornamelijk
Kopenhagen
Antwerpen
Waterfront: 8 Km
industrieel gebied naar een steeds gemengder
stedelijk
Waterfront: 15 Km
gebied.
Het afgelopen decennium is door deze waterfrontontwikkeZaanIJ
Kopenhagen
ling een uniek (inter)nationaal vestigingsklimaat
de
Waterfront:
23 Km8 binnen
Waterfront:
Km
Metropoolregio Amsterdam (MRA) ontstaan. Door de
omvang en complexiteit van het gebied, onderscheidt het
zich in toenemende mate als regionale opgave naast de
schaalsprong Almere, de Zuidas en Schiphol. Het ZaanIJgebied maakt onderdeel uit van het Noordzeekanaalgebied.
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Binnen de MRA wordt ZaanIJ door de samenwerkende overheden als een belangrijk gebied bestempeld, waar het
economisch aantrekkelijke hoogstedelijke milieu zich
langzaam verder kan ontwikkelen en uitbouwen. InHamburg
de strucWaterfront: 9 Km
tuurvisie van Amsterdam wordt dit de ‘herontdekking van het
waterfront’ genoemd. Hierbij wordt een evenwichtige ontwik-

Antwerpen

Antwerpen

15 Km
Waterfront: 23 Waterfront:
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Ook in internationaal opzicht onderscheiden economisch
succesvolle steden zich met hun waterfrontontwikkeling.
De
Kopenhagen
kaartjes tonen de lengte van de waterfrontontwikkeling
van
Waterfront: 8 Km
wonen en werkfuncties van vier (concurrerende) Europese
steden en de situering van het waterfront ten opzichte van
het stedelijk centrum, de haven- en werkgebieden. Daaruit
blijkt dat ZaanIJ met 23 km waterfrontlengte de MRA een
schat aan ontwikkelruimte biedt, wanneer de vergelijking met
Hamburg (9 km), Kopenhagen (8 km) en Anwerpen (15 km)
wordt gemaakt. Onderscheidend daarbij is dat het niet meer
gaat om grootschalige ontwikkelingen maar om geleidelijke
transformatie in kleinere stappen.
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Oeververgelijking Europese steden (kaart 2)

Hamburg

Waterfront: 15 Km

ZaanIJ

keling van het ZaanIJ waterfront gebied voorgestaan, waar
door een intensivering van het wonen en werken naar een
meer hoogstedelijk milieu, dat aansluit op de stedelijke
economie en internationaal kenniswerkers aantrekt. Vanuit de
samenwerking ten behoeve van het Visie NZKG traject zal
richting worden gegeven aan de mate waarin en het tempo
waarop deze ontwikkeling zich uitbouwt.

Een eerste beeld

vesting en horecavoorzieningen, en de opkomst van nieuwe
typen stedelijk georiënteerde werkgelegenheid die zich goed
laat combineren met bestaande gebouwen. Voorbeelden
hiervan zijn het Kraanspoor aan de NDSM-werf en het Verkadecomplex in Zaanstad als broedplaats voor nieuwe
bedrijvigheid.

De bouw van het IJplein (1980-1987) markeert de start van
de transformatie van oude industrieterreinen naar een stedelijk woonmilieu. Dit gebeurde met het vertrek van de oude
ADM-werf en de woningbouw die daarvoor in de plaats
kwam. De IJ-oeverontwikkeling zette vervolgens echt door in
het Oostelijk Havengebied, waar tussen 1990 en 2002 rond
de 8000 woningen zijn gebouwd. Ook langs de Zaan kwamen
in deze periode grootschalige woningbouwprojecten tot
stand op verouderde scheepswerfterreinen, zoals de
Zaanwerf (Dok, Kiel en Helling, 1997) en op Het Eiland
(1996), op de plaats van voormalige houthandelbedrijven.

Deze trend zal zich vermoedelijk ook de komende decennia
doorzetten, waarbij nog veel onzekerheden bestaan over het
tempo, het hoe en het waar van bestaande en nieuwe
ontwikkelingen. Hoewel haven en stad in toenemende mate
samen optrekken en zoeken naar optimalisering van functies
en gebruik, neemt de druk op de fysieke- en de milieuruimte
toe. Dat vraagt om een stapsgewijze benadering waarin
wordt samengewerkt. Kennis van het tempo en de aard van
transformatieprocessen is daarbij van belang om op een
goede manier te kunnen anticiperen.

Anders dan de ontwikkeling aan de oostzijde van het IJ en
Zaan waar de haven heeft plaatsgemaakt voor grootschalige
ontwikkeling van nieuwe woonmilieus, transformeert de
westzijde zich veel meer stapsgewijs. Kenmerkend hiervoor is
de aanjaagfunctie van festivals en evenementen, het experimenteren met tijdelijke programma’s, zoals studentenhuis-
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Kaart 3. Gebiedsvergelijking
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gezamenlijk
te komen tot één waterfront ontwikkelingsbeeld
dan is te zien dat de bevolking met ruim 9 000 personen is
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milieu voorstaat. Deze onderzoeken leverden een aantal
Prominenter is wellicht de spectaculaire ontwikkeling van
inzichten op die de leidraad vormen voor de opzet van de
bezoek en gebruik van een groot aantal populaire evenemonitor:
menten en hotspots, die gerealiseerd zijn langs ZaanIJ. Het
Arnhem
Population: 149.000
publiek op de veerponten is gestaag toegenomen op alle
•
tijdstippen van de dag en een aantal sterke bedrijven heeft
Uit economisch en demografisch onderzoek is gebleken
Arnhem
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er
gevestigd
(zoals
de
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Vanilia).
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dat zowel de groei van de haven als de vraag naar
Population: 149.000
en internationale oriëntatie en de daarbij behorende (afgehoogstedelijke woongebieden de komende decennia
leide) werkgelegenheid heeft een zodanige betekenis
toeneemt 1,2;
gekregen, dat je kunt spreken van een toplocatie. De vesti•
Een gewenste mix van wonen en werken, dat aansluit
gingsplaatsfactoren die deze bedrijven aantrekken hangen Arnhem
op de intensivering
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Population: 149.000
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toename van openbaarheid van de waterfronten, het neerniet-havengebonden) aan beter toegankelijke oevers,
strijken van horeca, culturele voorzieningen en evenementen,
zou een additioneel aantal woningen van circa 30.000
en daarnaast het aanbieden van aanpalende woonmilieus en
toelaten in ZaanIJ (en circa 40.000 arbeidsplaatsen)3;
verzorgende voorzieningen en bedrijven.
•
Geluidcontouren van de havenindustrie overlappen voor
een belangrijk deel het gebied op het kruispunt van
Zaan en IJ. Daarnaast veroorzaken verschillende
Gebiedsvergelijking (kaart 3)
bedrijven geuroverlast.3 Het slim en op een innovatieve
ZaanIJ blijkt als samenhangend geheel en de daarbij behorende stedelijk gemengde economie qua aantallen inwoners
manier omgaan met de gezoneerde industriegebieden
vergelijkbaar met Arnhem, Eindhoven of Almere. Qua dichtin samenwerking met bedrijven en omwonenden, biedt
heid is ZaanIJ vergelijkbaar met Utrecht.
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rust om een meer verstedelijkte ZaanIJ corridor te
In 2011 zijn een aantal deelonderzoeken verricht in het kader
bedienen3. Daaraan zou de Dam tot Dam fietsroute nog
van het MIRT onderzoek ZaanIJ. Hoofddoel van dit onderzoek was om met de partijen die samenwerken
binnen het
toegevoegd kunnen worden als een belangrijk project.
Eindhoven
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MIRT (dit zijn
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Kaart 4. Projectgebieden
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Gebied ZaanIJ
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Woonpark Sloterdijkermeer
Transformatorweg
Emplacement Zaanstraat
Houthavens
Westerdokseiland
Oosterdokseiland

Sportpark Schellingwoude
Volkstuinparken Wijkergouw
en Rust & Vreugd
Zeeburgereiland

hang van ZaanIJ door zijn bewoners en bezoekers daadwerkelijke worden beleefd4.

Doel monitor
Het gebied rondom de Zaan en het IJ verandert de
laatste jaren zienderogen van een voornamelijk industrieel en extensief gebruikt havengebied naar een intensief gebruikt stedelijk gebied, waar gemengde woon- en
werkmilieus van haven en stad steeds meer samenvloeien. Om inzicht te krijgen in de wijze waarop deze
vorm van transformatie plaatsvindt, is deze monitor
samen met de gemeenten Amsterdam, Zaanstad en de
Haven Amsterdam opgesteld. Voor de jaren 2001, 2006
en 2011 zijn demografische- en economische ontwikkelingen op kaarten in beeld gebracht. Trends komen zo
helder naar voren en maken het mogelijk om gerichter te
anticiperen op de zich voordoende veranderingen. Dit
biedt betrokken partijen de kans om gewenste ontwikkelingen zo goed mogelijk te faciliteren en eventuele
ongewenste ontwikkelingsrichtingen bij te sturen en te
voorkomen.

Opzet van de monitor
Uitgangspunt is om deze monitor zodanig in te richten
dat inzicht wordt geven in de ruimtelijke ontwikkelingen
die plaatsvinden in het verlengde van de eerder
genoemde beleidsdoelen. Het is bijvoorbeeld de
bestuurlijke wens is om woningen in een hoogwaardig
woon- werkmilieu toe te voegen en economische functies
meer te combineren met woningbouw. Daartoe behandelt de monitor de volgende thema’s:

Hiervoor is gebruik gemaakt van meerjarige databestanden
zoals het bevolkingsregister, het woningbestand, het activiteiten- en het voorzieningenregister. Op basis van deze
gegevens worden geen prognoses gedaan, er wordt immers
terug in de tijd gekeken. Het is wel mogelijk trends te onderscheiden. Daarnaast zijn kaarten gemaakt op basis van
veldwerk inventarisatie en deskresearch.

Projectgebieden (kaart 4)

Deze kaart geeft een overzicht van de huidige projectgebieden langs de ZaanIJ-oevers, waar sprake is van een intensivering van functies in een woon-werk en werk-werkmengvorm. Hier vinden veranderingen plaats die relevant zijn in
het kader van de ZaanIJ-ontwikkeling. De focus van de
monitor ligt daarom op deze waterfrontgebieden.
De scope van een aantal ontwikkelingen is echter groter dan
de projectgebieden alleen. Daarom is bij de thema’s wonen,
bevolking en waardeontwikkeling een ruimer gebied
genomen. Dit gebied strekt zich uit van Wormerveer tot en
met het Zeeburgereiland. Daarin zijn de naastgelegen woongebieden opgenomen. In Amsterdam is dit heel stadsdeel
Noord en ten zuiden van het IJ zijn de westelijke- en oostelijke eilanden als beeldbepalende ontwikkelingsgebieden
opgenomen. In Zaanstad is dit het gebied met het spoor als
westgrens en de vooroorlogse bebouwing ten oosten van de
Zaan, en de wijk het Kalf. De begrenzing is zo gekozen dat
deze overlapt met die van het Noordzeekanaalgebied, waar
momenteel door samenwerkende overheden een visie voor
wordt opgesteld.

• Openbare oevers, sterke merken en hotspots
• Wonen en bevolking
• Woningwaarde
• Werken
• Innovaties (w.o. geluidhinder)
• Infrastructuur

Voetnoten introductie:
1. Vraaggestuurd bouwen, Companen iov PNH okt 2012
2. Groeiprognose Haven Amsterdam
3. Vervolgonderzoeken MIRT ZaanIJ, AK ZIJ, eindconcept dec 2011
4. Van dit project is de financiering nog niet rond.
Vissen aan het IJ met zicht op de Vrede containerterminal
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Kaart 5. Openbare oevers
1

4

5

7

1

Wandelsteiger de Kaai Rosmolenbuurt

2

Wandelsteiger de Werf

Noordzaan

6

Noorder IJplas zuid-oever

8

3
2

Oever Notenlaan Oud Zuid Zaandam

Keerkringpark Noordelijke IJ-oever

4
Zaanbocht

5
9

3
6
1

7
8

Oeverpark Overhoeks

Uitzicht op de Gouden Bocht

Legenda

Legenda

Openbare oever langzaam verkeer
Openbare
oever
langzaam verkeer
Hoofd fietsroutes
niet aan
oever
fietsroutes niet aan oever
ToegankelijkHoofd
voor voetgangers
Toegankelijk voor voetgangers
Pont
Pont
Seizoensveer
Seizoensveer
Landingsplaats
Pont
Landingsplaats Pont

10

9

10

10

Oever voor het Eye-filmmuseum

Typisch Zaanij
Openbare oevers (kaart 5)

Kenmerkend voor de ontwikkeling van waterfronten is de
toename van de openbare toegankelijkheid die ontstaat na
het wegtrekken van water gerelateerde industrie. In eerste
instantie hoeft dit nog niet gepaard te gaan met de ontwikkeling van woningbouw of andere functies. Een fietspad langs
of een plek aan het water, het autovrij maken en verwijderen
van objecten of bosschages kan voor bewoners en bezoekers
al een vliegwiel vormen om de aanwezigheid van het water te
ervaren. Zowel in Zaanstad als in Amsterdam is deze ontwikkeling al gaande. Het streven is om deze plekken met elkaar
te verbinden. Inmiddels heeft de zuidelijke IJ-oever een
behoorlijk openbaar karakter (voor fietsers en voetgangers),
maar langs de noordelijke IJ-oever moeten hiervoor nog veel
obstakels worden overwonnen. Fietsers en voetgangers zijn
nu nog vaak gedwongen hele einden om te rijden (zie de
loop van de rode fietsroutes in Amsterdam Noord). Op een
paar plaatsen heeft deze oever een opebaar karakter.
Tezamen met de neergestreken horeca, culturele voorzieningen en evenementen (zie volgende kaarten), alsmede de
bereikbaarheid met de veerponten, trekt het water dan veel
bezoekers aan. De stad aan het water kan daar voor het eerst
echt beleefd worden.
Langs de Zaan bevindt zich veel (bedrijfs)bebouwing
waardoor grote oeverlengtes niet toegankelijk zijn. Het
fietspad loopt aan de achterkant van de bebouwing, welke
direct langs het water van de zaan gesitueerd is. Soms is de
Zaan zichtbaar door de ramen van een gebouw. Dit is voor
grote lengtes het geval zowel aan de oost- als de westzijde
van de Zaan. De openbare toegankelijkheid beperkt zich tot
de Zaanse Schans, de Zaanbocht en een aantal plekken bij en
ten zuiden van de sluis (Burcht, Havenbuurt). De promenade
langs de appartementencomplexen ten noorden van de Dam
langs de Rosmolenwijk (Zaanwerf, Dok, Kiel, Helling) geeft
wandelaars de sfeer en beleving van het water.

Hotspots (kaart 6), en evenementen (kaart 7)

Zowel de Zaan als het IJ bieden in toenemende mate een
aantrekkelijke setting voor evenementen en (groot)stedelijke
voorzieningen, de zogenaamde hotspots, die een grote
aantrekkingskracht uitoefenen op bewoners en bezoekers.
ZaanIJ heeft hierin de afgelopen 10 jaar een spectaculaire
ontwikkeling doorgemaakt doordat een aantal grote populaire evenementen en hotspots gerealiseerd zijn langs de
Zaan en de zuidelijke- en noordelijke IJ-oevers. Op de veerponten rond het IJ is het een stuk drukker geworden op alle
tijdstippen van de dag 1. Daarop bevinden zich behalve
forenzen nu ook veel studenten en bezoekers van het vele
aanbod aan evenementen en stedelijke hotspots.

Sterke merken (kaart 8)

Daarnaast heeft een aantal (internationaal) sterke bedrijfsmerken zich er gevestigd, zoals TomTom, Hema, Gsus,
Jumbo en Vanilia, aansluitend op de van oudsher aanwezige
sterke merken (Shell, Ahold, Lassie en Cargill Cacao). Dit is
een belangrijke constatering: het aantal vestigingen van
internationaal georiënteerde bedrijven en de daarbij behorende werkgelegenheid heeft een zodanige betekenis
gekregen dat je kunt spreken van een toplocatie. De vestigingsplaatsfactoren die deze bedrijven aantrekt hangen sterk
samen met de ruimtelijke kenmerken van ZaanIJ, het aanwezige water, het soort bedrijven dat zicht er vestigt en de
aanpalende woonmilieu’s. Er heeft zich een milieu ontwikkeld waar het hoofdkantoor van de Hema bijvoorbeeld
makkelijk gebruik kan maken van ontwerp- en reclamebedrijven in de buurt.

Voetnoten Typisch ZaanIJ:
1. De jaarlijkse groei van het aantal overzettingen is circa10%: in 2006 8,4
mio en in 2011 12 mio overzettingen (GVB)
Getransformeerd gebied: Inverdan met Hotel Inntel
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Kaart6.6:Stedelijke
Kaart
Openbare
hotspots
oevers

en stedelijke hotspots

Zaanbocht

Zaans historisch museum
Oud Zaandijk

Zaanse schans
Zaans museum/ Verkade museum

Molenmuseum
Plein A8erna

Verkadecomplex
Filmhuis de Fabriek
Zaantheater

Dam

Hotel Inntel/ Inverdan

Loods 5

Taets Art Gallery

Amstel Botel
Pollux Amsterdam
NDSM
IJkantine

Openbaarheid (zie kaart openbare oevers)
Openbare oever
Hoofd fietsroute niet aan oever
Toegankelijk voetganger

Pllek - NDSM
REM - eiland
Bonte Zwaan
Strand West

Café Noorderlicht
‘t Sluisje

Stenen Hoofd

Hotspots
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Jachthaven - werf
Kunst en cultuur
Horeca
Zaanse Schans
Congressen
Musea
Strand
Skating
Muziek
Stedelijk evenemententerrein
Grote winkel

Nevy

Café Modern
Goudfazant

Café Restaurant Open
Muziekgebouw aan het IJ
Hotel Movenpick
Hannekes Boom
Pakhuis de zwijger
Lloyd Hotel
The Harbour Club Amsterdam

Eye filmmuseum
Eye bar/restaurant
Café restaurant Stork
Tolhuistuin
De Pont
Wilhelmina dok
Stedelijk evenementen terrein

A8erna

De Pont

Eye Filmmuseam

Kop Java-eiland

Kraanspoor NDSM

Pakhuis de Zwijger

Amstel Botel

Bonte Zwaan

Café Noorderlicht

Café Restaurant Open

Café Restaurant Stork

Verkadecomplex

Goudfazant

Hannekes Boom

Zaanbocht

Molenmuseum

Muziekgebouw aan ‘t IJ

HOT
SPOTS
Café Modern

Inverdan

IJkantine

Het Sluisje

Nevy

Pllek NDSM

Pollux

REM eiland

Stenen Hoofd

Strand West

Taets Art Gallery

The Harbour Club
Amsterdam

Tolhuistuin

Wilhelmina Dok

Zaans Museum

Zaanse Schans

Zaans Historisch Museum

Kaart 7. Evenementen

Type: Cultuur
Duur: 1 dag, jaarlijks
Locatie: Zaan
Zaandam

0
0
0
00.

30.000

Zingen op de
Type: Culinair
Duur: 3 dagen, jaarlijks
Locatie: Hembrug terrein,
Zaandam

Type: Sport
Duur: 1 dag, jaarlijks
Locatie: Amsterdam-Zaandam

2

Zaan

Dam tot Damloop

0
0
0
5.

7.000

SmaakExplosies

Type: Cultureel
Duur: 2 dagen, jaarlijks
Locatie: Zaanse Chocoladefabriek en
Zaanse Schans, Zaandam

MidzomerZaa

n

Type: Theater
Duur: 10 dagen, jaarlijks
Locatie: NDSM werf,
Amsterdam

.000

0
0
0
30.
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Valtifest

Over het IJ

Type: Maritiem
Duur: 6 dagen, jaarlijks
Locatie: NDSM werf

?

00
0
.
34

Type: Boottocht
Duur: 4 dagen, jaarlijks
Locatie: Haven
Amsterdam

HISWA

Havensafari
Type: Maritiem
Duur: 5 dagen, vijfjaarlijks
Locatie: Amsterdam

14

= 5000 bezoekers

Type: Muziek
Duur: 1 dag, jaarlijks
Locatie: NDSM werf, Amsterdam

1

0
0
0
.
.500
SAIL

.3 500

PICNIC

Type: Cross Media Event
Duur: 1 dag, jaarlijks
Locatie: Eye Filminstituut,
Amsterdam

Kaart 8. Impressie sterke merken
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Kaart 9. Toe- en afname bevolking
tussen 2001 en 2011
Toe- en afname bevolking

Toe- en afname bevolking
tussen 2001 en 2011

tussen 2001 en 2011

>=100
50 tot 100
0 tot 50
-50 tot 0
-100 tot -50
<= -100

>= 100
>=100
50
50tot
tot100
100
0 tot
50 50
0 tot
-50
-50 tot
tot 0 0
-100tot
tot-50
-50
-100
<=
<=-100
-100

Bron: O+S Amsterdam en S&O Zaanstad

Zaanstad
Bron:
O+S Amsterdam en S&O Zaanstad
2001 55.951
2011 57.329
Toename 1.378
Zaanstad

2001 55.951

Zaanstad
2001 55.951
2011 57.329
Toename 1.378

2001 111.330

Amsterdam
2001 111.330
2011 119.076
Toename 7.746

Amsterdam
2011 57.329
2001 111.330
Toename 1.378
2011 119.078
ToenameAmsterdam
7.746
Totale ZaanIJ-gebied
2011 119.076
2001 167.281
Toename 7.746
2011 176.405
Toename
9.124
Totale
ZaanIJ-gebied

Totale ZaanIJ-gebied
2001 167.281
2011 176.405
Toename 9.124

2001 167.281
2011 176.405
Toename 9.124
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aa Bron: Bevolkingsbestand Zaandam (afd. S&O), Bevolkingsregister Amsterdam (STIF)

1. Bevolking & Wonen

Kaart 10. Toegevoegde woningen naar bouwjaar
voor 2002
van 2002 t/m 2006
na 2006

Toe- en afname bevolking (kaart 9)

De afgelopen 10 jaar is de bevolking langs ZaanIJ met ruim
9.000 mensen toegenomen. De bevolkings toe- en afname
per hectare laat zien waar de bevolking is toegenomen. Deze
stijging heeft voor een belangrijk deel te maken met het
gereedkomen van nieuwe dichtbebouwde wijken langs het IJ.
Langs de Zaan is de stijging evenwichtiger. Ook is een lichte
bevolkingsafname te zien in delen van ZaanIJ. Langs de Zaan
vertegenwoordigen de rode punten de stedelijke vernieuwingsgebieden in de Rosmolenwijk en in Zaandam-Zuid. De
lichtblauwe gebieden vertonen de verdunning in huishoudens
door met name vergrijzing (bijvoorbeeld in de Kalf) en individualisering (minder mensen per huishouden). De verwachting
is dat deze wijken op den duur weer verjongen.

			
				

Totaal aantal woningen naar bouwperiode
woningen

Zaandstad

voor 2002

21099

52007

73106

351

2978

3329

731

3517

4248

22181

58502

80683

2002 t/m 2006
na 2006
Totaal

			

De bevolkingsafname in Noord (donker blauwe punten) heeft
te maken met grootschalige sloop in de herstructureringsgebieden met na-oorlogse wijken, de Banne en Nieuwendam
in de periode 2005-2009. Daarvoor was er in die periode een
vertrekoverschot. Het aantal huishoudens blijft de laatste
jaren stabiel.

aaBron: Woningbestand Zaanstad (afd. S&O). Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam)

Amsterdam

Totaal

Toename een- en meerpersoonshuishoudens (2001-2011)
Huishoudens

Zaandstad

Eenpersoons

1042

Amsterdam
2955

Totaal
3997

Meerpersoons

1723

1446

3169

Totaal

2765

4401

7166
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Kaart 11. Één- en meerpersoonshuishoudens

18

aa Bron: Woningbestand Zaandam (afd. S&O), Bevolkingsregister Amsterdam (STIF, O&S)

Woningen naar bouwjaar (kaart 10)

Op de kaart is in beeld gebracht hoeveel woningen er de
afgelopen 10 jaar zijn toegevoegd en waar. Er zijn ruim
7000 woningen toegevoegd in het plangebied ZaanIJ,
waarvan een aantal in of bij de projectgebieden; de
Rosmolenwijk, Zaandam-Zuid (bij de Noorder-IJ en
Zeedijk), de Houthavens, het WDE, het ODE en Overhoeks. Deze wijken omringen zich met andere woonwijken en functies die goed te combineren zijn met
woningbouw, en WDE, ODE en Overhoeks laten naast de
eerder ontwikkelde oostelijke eilanden zien dat deze
woon-werkmenging zich in Amsterdam in westelijke
richting beweegt. In Zaanstad is deze beweging meer
naar het zuiden gericht. Analyses in het hoofdstuk
Werken geven een beeld van hoe de werkgelegenheid
zich heeft ontwikkeld om dit mogelijk te maken.
De bevolking van ZaanIJ is de afgelopen 10 jaar met ruim
9000 mensen gegroeid. Dat resulteert in combinatie met
het toegevoegde aantal woningen in een woningbezetting van 1,3 personen. Deze woningbezetting is in vergelijking met het gemiddelde van 1,98 in Amsterdam en
2,29 in Zaanstad (O&S, cijfers 2011) laag te noemen,
vooral tegen het licht van de huidige druk op de woningmarkt en de groei van de bevolking van Amsterdam de
laatste jaren. Het aantal eenpersoons huishoudens (één
persoon per adres) is met 4000 gestegen, terwijl het
aantal meerpersoonshuishoudens is gegroeid met ruim
3000.
Wanneer deze gegevens worden gecombineerd met de
bevolkingstoe- en afname per ha, dan impliceert het
uitsmeren van de bevolking over een groter oppervlak en
de toename van eenpersoonshuishoudens een verdere
individualisering of verdunning in huishoudensgrootte.
Dit zou samen kunnen hangen met het type huishoudens

Varen op de Zaan met woningbouw en wandelsteiger op de achtergrond

(mensen) dat zich als eerste vestigt in een dergelijk ‘nieuw’
woonmilieu.

Een- en meerpersoonshuishoudens (kaart 11)

De kaart toont dat eenpersoonshuishoudens (jongeren en
studenten) vooral een pioniersfunctie vervullen in de ontwikkelgebieden waar woningbouw is toegevoegd. Voorbeelden
hiervan zijn de Houthavens, NDSM-werf, WDE, en het
Hamerstraatgebied.
De laatste vijf jaar is de groei van het aantal eenpersoons
huishoudens wel afgevlakt ten faveure van het aantal
gezinnen. Zij volgen de pioniers van het eerste uur. Het
absolute aantal meerpersoonshuishoudens is groter is dan
het aantal eenpersoons.
De projectgebieden in het centrale scharnierpunt van ZaanIJ
(Cornelis Douwes, Havenbuurt/Hembrugterrein, Noorder
IJplas) liggen in de invloedssfeer van milieu-contouren.
Woningbouw heeft hier daarom nog nauwelijks
plaatsgevonden.

Conclusie bevolking en wonen
Na een periode van stedelijke herstructurering in de afgelopen decennia is de bevolking van ZaanIJ toegenomen en
heeft er ook verdichting plaats gevonden. Per (nieuwe)
woning wonen er wel relatief kleine huishoudens waaronderveel eenpersoonshuishoudens. De laatste paar jaar neemt
echter ook het aantal gezinnen dat zich in het gebied vestigt
stevig toe.
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Kaart 12. Woningwaarde 2008

Woningen m2-prijs WOZ 2008
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500

2. Woningwaarde

De waardeontwikkeling van vastgoedobjecten is een goede
indicator voor de waardering van stedelijke wijken. De
ontwikkeling van deze waarde in de tijd geeft aan of een
Woningen m2-prijs WOZ
buurt in2008
waardering stijgt of daalt. Voor de jaartallen 2008 en
2012
is
de
WOZ van woningen binnen het ZaanIJ plangebied
1.500
voor Zaanstad en Amsterdam vergelijkbaar gemaakt en op
2.000
kaarten 12 en 13 in beeld gebracht 1,2. De WOZ bepaling
2.500
betreft alle woningen, huur en koop. Bij koopwoningen kan
3.000
een directe relatie worden gelegd met de transactiewaarde
van de woning of van vergelijkbare woningen in de
3.500
omgeving. De WOZ waarde bepaling van huurwoningen zijn
Bron: DBGAmsterdam/O&S-Zaanstad
minder direct te relateren aan de transactiewaarde. In
Amsterdam is het aandeel huurwoningen relatief hoog. De
verdeling van huur- en koopwoningen is in de verschillende
gemeenten als volgt:
Tabel: Verdeling huur- en koopwoningen
koop

huur

Amsterdam Noord

26%

74%

Amsterdam Centrum

30%

70%

Zaandam

53%

47%

De invloed van de waterfronten, oevers en oude dijken op de
WOZ is duidelijk waarneembaar met hogere waardes langs
aaBron: O&S, 2012

aaBron: Woningbestand Zaanstad, afd. Strategie & Onderzoek, Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam

de Zaan, bijvoorbeeld bij de Zaanweg in Wormerveer, in
Zaandijk en bij het Kalf, ten noorden van de Wilhelminasluis
en op het Eiland, en verder langs de zuidelijke IJ-oever en de
Nieuwendammerdijk en Schellingwouderdijk in Amsterdam
Noord. Deze zones onderscheiden zich duidelijk als ‘gouden
randjes’.

Kaart 13. Woningwaarde 2012
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500

Woningen m2-prijs WOZ 2
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500

De woningwaardes van Zaanstad blijken in een aantal wijken
lager te liggen dan die van Amsterdam Noord. In 2012, nadat
de woningmarktcrisis zijn doorwerking kreeg in de woningprijzen, is het verschil in woningwaardes tussen Zaanstad en
Amsterdam zelfs iets sterker geworden. De waardedaling is
in Zaanstad waarneembaar, terwijl hier in Amsterdam Noord
weinig sprake van lijkt te zijn.

Bron: DBGAmsterdam/O&S-Zaans

Dit geeft aan dat de aantrekkingskracht van het stedelijk
wonen binnen de Ring A10 onverminderd hoog blijft.
Mogelijk dat mensen die eerder hun (goedkopere) woning
nog vonden in Amsterdam Noord, nu vaker ‘opschuiven’
richting Zaandam (zoals ooit vanuit centrum Amsterdam naar
Oud-West en later de Baarsjes). De aansluiting van stedelijke
milieus zoals in Amsterdam met de “sprong over de Ring
A10” (richting Nieuw West, Diemen, Zuidoost) aangeduid,
lijkt ook hier van urgente betekenis om te voorkomen dat
verschillen groter worden en segregatie ontstaat.

Voetnoten hoofdstuk 3:
1. De datasets van Amsterdam en Zaanstad verschillen. In Amsterdam
wordt het oppervlak van de woning (m2) geregistreerd, in Zaanstad de
inhoud (m3). Door dat laatste getal door 2,5 te delen wordt een
vergelijkbare m2-prijs verkregen. Uit de bestanden werden de
woningen geselecteerd en gecomprimeerd tot één bestand, met
daarin de WOZ-waarde/m2.
2. De kaartenreeks begint met het jaartal 2008. Dat was het eerste jaartal
waarbij in Zaanstad de koop- en huurwoningen op correcte wijze
werden onderscheiden. Eerdere jaartallen leverden daarom geen
goede vergelijkbare gegevens voor Zaanstad.

aaBron: Woningbestand Zaanstad, afd. Strategie & Onderzoek, Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam
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Kaart 14. Werkzame personen per projectgebied, per bedrijfscluster en per jaar

2001

2006

2001

2011
Cornelis Douwes

NDSM werf

Slachthuisbuurt/
Kan Palen
Buiksloterham/
Overhoeks
Rosmolenwijk

Sluizencomplex

Achtersluispolder
Havenbuurt/
Hembrugterrein

10.000
5.000
1.000

Coen- en Vlothaven
Minervahaven

25000

Teleport

20000
15000

Alfa Driehoek

10000
5000

Sloterdijk I

0
2001

2006

2011

Stedelijk & creatief

Woonpark
Sloterdijkermeer

Productie, handel en transport
Overheid, onderwijs en zorg
Zakelijke dienstverlening

aaBron: Voorzieningenregister Zaanstad, Activiteitenregister Regio Amsterdam ARRA

Houthavens

Hamerstraatgebied

2006

2011

3. Werken
Eén van de ontwikkelingen langs het waterfront van ZaanIJ,
die ook met het oog waar te nemen is, is een verandering
van het soort bedrijven dat zich vestigt en een toename van
het aantal vestigingen op een kleiner oppervlak (verdichting).
Binnen ZaanIJ wordt dit aangeduid als de verkleuring van
werk naar werk; het neerstrijken van een ander type werkfuncties in een andere samenstelling en dichtheid. Voor de
verbeelding van deze verkleuring zijn alle bedrijven die in
respectievelijk in het Voorzieningenregister van Zaanstad en
het Activiteitenregister Regio Amsterdam (ARRA) worden
geïnventariseerd in vier categorieën ondergebracht:
Zakelijke dienstverlening
De werkgelegenheid binnen de agglomeratie van Amsterdam
kenmerkt zich van oudsher door een sterk vertegenwoordigde zakelijke dienstverlening in de ICT, telecommunicatie,
financiële dienstverlening, verzekeringen en vastgoed.
Productie, handel en transport
Dit zijn de samengestelde bedrijvenclusters in de productie,
(groot- en detail) handel, industrie, bouw, vervoer en opslag
die sterk vertegenwoordigd zijn op de haventerreinen en
grootschalige bedrijventerreinen in het centrum van ZaanIJ
en langs de Zaan. Deze bedrijven genereren de meeste
milieubelasting.
Stedelijke en creatieve dienstverlening/
voorzieningen
De laatste 15 jaar kenmerkt de stedelijke economie zich door
een groeiende bedrijvigheid in het stedelijke- en creatieve
cluster. Daaronder zijn de volgende typen bedrijven samengenomen: (een uitbreiding in typen) horeca ondernemingen,
(juridische) adviesbureaus, ontwerp- en reclamebureaus,
organisatiebureaus, (podium)kunsten, congresruimtes en de
nieuwe typen dienstverlening die hierbinnen ontstaan zijn
bijvoorbeeld in nieuwe of gerenoveerde culturele voorzieningen of industrieel erfgoed.

De vier beschreven categorieën bedrijvenclusters worden
voor wat betreft hun ruimtelijke ontwikkeling in ZaanIJ op de
volgende kaarten in beeld gebracht. Het doel is de beweging
naar en groei van een ander type werkgelegenheid dan de
van oudsher aanwezige clusters in beeld te brengen.

Tot slot is de stedelijke agglomeratie een vestigingsplaats
voor gezondheidszorg, openbaar bestuur en onderwijs, w.o.
HBO-instellingen en universiteiten.

Kleine bedrijven

Aantal werkzame personen en aantal
vestigingen
Op de kaarten zijn zowell werkzame personen (WZP dat 12
uur of meer per week werkt, kaart 14) als het aantal vestigingen voor de vier categorieën werkclusters in beeld
gebracht (kaart 15, 16 en 17, resp. grote, kleine vestigingen
en zelfstandigen zonder personeel ZZP). De taartdiagrammen
tonen het aandeel dat het bedrijvencluster inneemt. De
taartgrootte verhoudt zich tot het totale aantal werkzame
personen (WZP) respectievelijk bedrijven.
De totale werkgelegenheid in het gebied is met circa 10 000
WZP toegenomen van 43 700 naar circa 53 700 (zie onderstaande tabel). Het cluster ‘productie, handel en transport’
heeft hierbinnen het grootste aandeel. Het stedelijk en creatieve cluster is een goede tweede in Amsterdam en in
Zaanstad de derde grote werkgever. De werkgelegenheid
was in dit cluster de grootste groeier. Dat is ondermeer af te
lezen uit de grafieken die naast de kaarten geprojecteerd
zijn. Voor een aantal projectgebieden is een verschuiving
naar rood (stedelijk creatief) en een groei in aantal te zien. De
groei van het aantal vestigingen in het cluster ‘stedelijk &
creatief’ onderscheidt zich ook ten opzichte van de andere

De kleine bedrijven en het aantal ZZP-ers (zelfstandige
zonder personeel) zijn apart in beeld gebracht. Omdat in
2008 alle ZZP-ers verplicht werden zich in te schrijven bij de
KvK, geeft dit een vertekend beeld van de werkgelegenheidsgroei tussen 2006 en 2011. Ze zorgen voor een relatief
hogere stijging van de werkgelegenheid tussen 2006 en
2011. Op de totale werkgelegenheid die tussen 2001 en
2011 met circa 10 000 WZP gestegen is, is het aantal ZZP
hierin circa 2 000 (zie tabel).

Deelgebieden
Noord
De bedrijvencluster productie handel en transport overheerst. Het aandeel stedelijk en creatief neemt in de meeste
projectgebieden toe zowel in WZP als aantal vestigingen.
Andere bedrijvenclusters nemen echter niet noemenswaardig
af (door groei). het aantal vestigingen neemt meer toe dan
het aantal WZP. In projectgebied de Melkweg/Oostzanerwerf
is het aandeel overheid onderwijs en zorg de laatste jaren
sterk gestegen doordat de Parnassiaschool zich er gevestigd
heeft.

Tabel: Aantal werkzame personen per categorie bedrijvenclusters (>12 uur p/w, cijfers afgerond)
Aantal WZP

Stedelijk&creatief

2001 Zaanstad

Pr,HanTransp

Zakelijk

OOZ

Totaal

280

6500

290

46

7100

2001Amsterdam

7100

15200

8600

5660

36600

2001 Totaal

7380

21747

8925

5709

43700

920

6100

260

100

7380

9500

15400

8200

6639

39740

10420

21515

8497

6654

47100 (+3400)

1300

5500

250

960

8000

2011Amsterdam

13600

14300

9100

8700

45700

2011Totaal

14900

19810

9350

9660

53720 (+6620)

2006Zaanstad
2006Amsterdam

Overheid, onderwijs en zorg

clusters met een stevige groei. Het aantal bedrijven binnen
dit cluster is in deze periode meer dan verdubbeld (van circa
860 bedrijven tot circa 2250). De groei in werkgelgenheid ligt
de laatste jaren in deze bedrijven een stuk hoger.

2006Totaal
2011Zaanstad

aaBron: ARRA, Voorzieningenregister Zaanstad

Kaart 15. Vestigingen per projectgebied: werkclusters en jaren

2001

Cornelis Douwes
2001

2006

2011

NDSM werf

Tate & Lyle
Slachthuisbuurt/
Kan Palen
Station Koogerveld/
Oostzijderveld

Buiksloterham/
Overhoeks

Rosmolenwijk

Sluizencomplex
Hamerstraatgebied
Achtersluispolder
Havenbuurt/
Hembrugterrein
500
300
50
Minervahaven
2500
2000

Teleport

1500
1000

Alfa Driehoek

500

Sloterdijk I
0
2001

2006

2011

Westerdokseiland
Stedelijk & creatief
Productie, handel en transport
Overheid, onderwijs en zorg
Zakelijke dienstverlening

aaBron: Voorzieningenregister Zaanstad, Activiteitenregister Regio Amsterdam ARRA

Houthavens

2006

2011

Kaart 16. Vestigingen met 2-6 werkzame personen, per jaartal

25
aaBron: Voorzieningenregister Zaanstad, Activiteitenregister Regio Amsterdam ARRA

Kaart 17. ZZP’ers per projectgebied: werkclusters en jaren

aaBron: Voorzieningenregister Zaanstad, Activiteitenregister Regio Amsterdam ARRA

De Zaan
Bedrijven in productie handel en transport overheersen, maar
de laatste 10 jaar is dit geslonken ten bate van stedelijke en
creatieve bedrijven. Het aantal vestigingen zijn gestegen,
maar het aantal WZP gelijk gebleven, zelfs iets gekrompen.
De Rosmolenwijk en Achtersluispolder herbergen de meeste
vestigingen en WZP. De Achtersluispolder heeft het hoogste
aandeel productie, handel en transport. Het Sluizencomplex
e.o. is een “creatief bolwerk”. Het Hembrugterrein onderscheidt zich door een hoog aandeel stedelijk en creatief in
kleine vestigingen.
Sloterdijk, Teleport, Alfadriehoek, Sloterdijkermeer,
Emplacement Zaanstraat:
Bedrijven in OOZ en traditionele dienstverlening overheersen
en vertonen zich hier de grootste werkgevers van alle
projectgebieden in ZaanIJ. Aandeel Stedelijk Creatief stijgt
vooral in de Alfadriehoek, Sloterdijk 1 en Empl. Zaanstraat/
Transformatorweg.

Bedrijventerrein Archangelkade Minervahaven met creatieve bedrijven

Coen-, Vlot-, Minervahaven
Productie handel en transport vormen het grootste aandeel
WZP in een aantal grote vestigingen. Stedelijk creatief
aandeel stijgt.
Zuidelijk IJ-oever
Alfadriehoek, Houthavens, WDE en ODE zijn stedelijke en
creatieve bolwerken, waarbinnen kleinere bedrijven en
ZZP-ers een hoog aandeel hebben. Op het WDE is de werkgelegenheid binnen het conservatorium goed zichtbaar
geworden in het aandeel overheid, onderwijs en zorg.

Conclusies werken
Concluderend kan gesteld worden dat de werkgelegenheidsgroei van de afgelopen 10 jaar vooral plaatsvond in het
stedelijk & creatieve cluster. De waterfrontgebieden zijn de
afgelopen 10 jaar langzaam aan het verkleuren naar een
ander type werkomgeving met een ander type bedrijven.
Waarneembaar is dat in gebieden die direct aansluiten op
bestaand stedelijke gebied, zoals de Houthavens of het
centrum van Zaandam de verkleuring naar stedelijk- en creatieve bedrijvigheid significanter is en daarmee de geleidelijke
transformatie typeert.
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Kaart 18. Innovaties in Havengebonden industrie
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In dit Milieuontwikkelgebied werkt de
gemeente Zaanstad samen met vier
industriële bedrijven voor het behoud
van de industrie in de Zaanstreek, het
terugdringen van de milieuoverlast,
en het scheppen van ruimte voor
nieuwe woonmilieus.
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LNGEurope
Realisatie van een LNG (vloeibaar
aardgas) tankstation in Zaanstad. Het
gebruik van vloeibaar aardgas als transportbrandstof heeft een positieve
invloed op de luchtkwaliteit.
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Specialised Tanker Services
Ontwikkeling en demonstratie van een
nieuw mobiel systeem voor dampterugwinning bij boord-boord overslag van
olieproducten, Het project leidt tot
vermindering van emissies van vluchtige organische verbindingen. Reductie
van geuremissie.

geur

ICL Fertilizers
In dit project gaat ICL verschillende
fosfaathoudende reststromen uit de
Amsterdamse haven gebruiken als
grondstoffen voor kunstmestproductie.
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Cargill BV
Realisatie van een proefinstallatie met
een thermisch vermogen van 2,5 MW
voor de dagelijkse productie van 67 ton
stoom met inzet van 13,2 ton biomassa.
Doel van het project is om aan te tonen
dat de verbranding van 100% biomassa
voor verschillende typen biomassa
mogelijk is binnen de geldende WestEuropese emissienormen.
Nieuwe geurinstallatie gefinancierd uit
gemeentefonds. Geuroverlast vrijwel
geheel weggenomen.

4. Innovaties
Hoewel deze monitor zich primair richt op de ontwikkelingen
in de sfeer van woningbouw en woon-werkmilieus, is deze
niet compleet zonder beeld van de ontwikkelingen die
plaatsvinden in de havengebieden die onderdeel uitmaken
van de projectgebieden. De relatie tussen de ontwikkeling
die de daar gesitueerde (haven)bedrijven doormaken,
bijvoorbeeld ten aanzien van milieumaatregelen, en de
ontwikkeling van andersoortige woon-werkmilieus, is evident.
Lading overslagcijfers
Jaartal

Zaan (lading sluispassage
Wilhelminasluis) in
tonnages

IJ (Coen, Vlot en Minerva)
in tonnages

2000

4.3 mio

10.2 mio

2006

3.7 mio

10.3 mio

2011

3.2 mio

9.2 mio

aaBron: Havenbedrijf

In het ZaanIJ gebied liggen diverse haven gerelateerde
bedrijven die voedingsmiddelen produceren (ADM Cacao,
Duyvis, Cargill, Pepsico, Verkade, Loders Croklaan, Lassie).
De aan- en afvoer van de grondstoffen vindt vooral in
bulkvorm plaats. De schepen passeren vanaf zee de sluis bij
IJmuiden en vanuit het land de Wilhelminasluis. Er worden
ook binnenvaartschepen afgehandeld die aan komen varen
over het Amsterdam-Rijnkanaal en die veelal afkomstig zijn
uit Rotterdam. De haven kan daarom gekenmerkt worden als
een zeehaven en als een binnenhaven. In de Achtersluispolder vindt opslag, overslag en transport plaats ten dienste
van de voedingsmiddelenindustrie. De Coen-, Vlot- en Minervahaven voorzien de grote voedingsmiddelen- en kunstmeststoffen verwerkende bedrijven van grondstoffen in bulkvorm
(Cargill, Eggerding en Amfert). De lading hoeveelheden zijn
de afgelopen 10 jaar geslonken.

Innovaties in Havengebonden industrie (kaart 18):
maatwerk

Belangrijke ontwikkeling in de afgelopen jaren zijn onder
meer ook initiatieven die bijdragen aan het verminderen van
de milieuhinder en een bijdrage leveren aan de milieukwaliteit. Bijgaand is een selectie van de belangrijkste innovaties
die de havengebonden bedrijven ontwikkelen en toegepassen om zowel milieu emissies terug te dringen als het
rendement te verhogen en de afvalstoffen te verminderen
door hergebruik.

Convenant Houthavens NDSM-werf:
reductie geuremissie
Cargill en de gemeente Amsterdam hebben afspraken
gemaakt over de toekomst van zowel bedrijven als stedelijke
ontwikkeling, wat geresulteerd heeft in het Convenant
Houthavens/NDSM-werf. Naast afspraken over het behoud
van havenfuncties en de start van gebiedsontwikkelingen, is
een fonds ingesteld door de gemeente, waar innovaties op
het gebied van terugdringen van milieuoverlast uit gedekt
kunnen worden. Een belangrijke innovatie die hieruit voortkwam is een nieuwe geurinstallatie bij Cargill (Mercuriushaven). Inmiddels is met het ingestelde fonds een geurinstallatie gefinancierd met als resultaat dat de geuroverlast voor
de huidige en toekomstige bewoners van de Houthavens
vrijwel geheel wordt weggenomen. Het is een mooi voorbeeld van een maatwerkoplossing tussen haven en stad die
de toekomst van havensteden een stuk dichterbij brengt.

Geluidhinder industrie
De ligging van de geluidzones rondom gezoneerde industriegebieden is in beweging. Kaart 19 toont de vastgestelde 50
dB(A) zones van de gezoneerde industrieterreinen binnen
ZaanIJ. Voor deze zones geldt dat daarbuiten het geluid van
alle bedrijven samen niet hoger is dan 50 dB(A). Binnen de
zone gelden beperkingen voor woningbouw en andere
geluidgevoelige bestemmingen1. Binnen de regio loopt in
het kader van Haven-Stad momenteel een traject om de
Westpoortzone te wijzigen, zodat deze meer in overeenstemming wordt gebracht met de werkelijke geluidbelasting en
de optimaliseringsmogelijkheden van het industrieterrein.
De invloed van de noordelijke ligging van de geluidcontour
Westpoort over de projectgebieden Hembrugterrein en
Achtersluispolder is in Zaanstad is in een werkatelier onderzocht2. Een belangrijke conclusie daaruit was dat zeer ingrijpende maatregelen aan de bron nodig zijn om de geluidhinder op de wettelijke grens van 50 dB(A) te krijgen.
Oplossingen bij de ontwikkeling van geluidgevoelige bestemmingen op Hembrug en Achtersluispolder kunnen gezocht
worden in het hanteren van andere normen (55 dB(A) of zelfs
60 dB3), slimme maatregelen in het overdrachtsgebied
(schermen/wallen, werkruimtes situeren in overdrachtsgebied) en aan de bebouwing (dove gevels, isolatie, maskering,
compensatie). Een argumentatie voor de acceptatie van

hogere waarden is omdat andere voordelen daar tegenover
staan. Deze ‘Stad en Milieu’ benadering, die ook bij de
ontwikkeling van woningbouw in de Houthavens wordt
toegepast kan op termijn en geleidelijk - door eerst de
randen te ontwikkelen die aan het Zaanse stedelijk gebied
grenzen - toepassing vinden.

Geluidhinder Schiphol
Op de kaart is ook de vastgestelde 20 Ke zone van Schiphol
zichtbaar. Deze reikt nu tot over het Noordzeekanaalgebied
en over het havengebied. Binnen die contour (en buiten de
LIB-4) is geen woningbouw toegestaan buiten het Bestaand
Bebouwd Gebied (BBG, SV PNH). Ook is het niet toegestaan
om binnen BBG transformatie toe te passen van bedrijventerrein naar een gemengd stedelijk milieu met woningbouw.
Momenteel wordt in het kader van SMASH (Structuurvisie
Mainport Amsterdam Schiphol Haarlemmermeer) de hindercontour herzien en ter discussie gesteld, zowel de vorm van
de contour als het jurisische regime dat bij de contour past.
Het volgen van de ontwikkelingen rondom de contouren van
Schiphol zijn daarom voor deze monitor relevant.

Zaans Proeflokaal
In het kader van de Crisis- en Herstelwet is het gebied van
Hemmes, Tate&Lyle en Noordoever Wijde Zaan bij AMvB
aangewezen als Milieuontwikkelgebied. Binnen dit gebied
werkt de gemeente Zaanstad onder de noemer ‘Zaans Proeflokaal’ samen met een viertal grote industriële bedrijven
langs de Zaan toe naar drie doelstellingen:
•
•
•

het behoud van de industrie in de Zaanstreek
het terugdringen van milieuoverlast, en
het scheppen van ruimte voor nieuwe woonmilieus,
vooral in het hogere segment.

Zaanstad wil de typisch Zaanse mix van wonen en werken
toekomstbestendig maken, en de industrie in de stad houden
onder verbeterde condities. Door afspraken met ADM Cacao,
Cargill, Duyvis en Tate & Lyle kan het aantal milieubelaste
woningen in Zaanstad verminderen, een belangrijke doelstelling van de gemeente. Bovendien kan er in de omgeving van
de bedrijven nieuwe ruimte ontstaan voor woningbouw in het
hogere segment waar binnen Zaanstad meer behoefte aan is.
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Kaart 19. Hindercontouren lucht- en zeehaven
In het afgelopen jaar (2011-2012) zijn in het kader van Zaans
Proeflokaal diverse gesprekken gevoerd tussen gemeente en
bedrijven. Uit deze gesprekken blijkt dat de bedrijven daartoe aangespoord door de omgevingsvergunningen consequent werken aan verbeteringen, bijvoorbeeld op het
gebied van afvalwater. Ook zijn op diverse plekken maatregelen genomen om het geluidsniveau van de productie te
verlagen. Een moeilijk punt blijft de geuremissie. In alle Zaans
Proeflokaal bedrijven wordt volop onderzoek gedaan naar en vinden testen plaats met - nieuwe technologie en installaties om de geuruitstoot te verminderen.

Milieucontouren
zonegrens: 50 dB(a)
Voetnoten hoofdstuk 5:
1.De 50 dB(A) zone is een aandachtsgebied. Binnen deze zone is ontheffing mogelijk tot 55 dB(A)
2. Werkatelier Geluid: hieraan namen Haven Amsterdam, Zaanstad, DRO
en DMB Amsterdam deel, sept 2012

grens industrieterrein
20 kE Schiphol
LIB-4 Schiphol

3.Op dit moment is ontheffing mogelijk tot 55dB(A) In het kader van
Swung-2 (Samenwerken aan Uitvoering Nieuw Geluidbeleid) wordt
ook gesproken over een verruiming van de zogenaamde zeehavennorm, door ontheffing tot 60 dB toe te staan.
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Zeecruise Amsterdam

Riviercruise Amsterdam

Zeecruise Amsterdam
Zeecruise AmsterdamRiviercruise Amsterdam

2001
2006
2003
2001
2006
Zeecruise Amsterdam
Aantal passagiers x 10.000

2001
Aantal passagiers x 10.000

96.101

2011
2008
2011

Aantal passagiers x 10.000
2006
2011

96.101

2011

122.410

250.000

131.828
122.410

184.311
250.000

122.410

250.000

294.589

Aantal passagiers x 10.000
96.101

Aantal schepen x 10
Aantal schepen x 10

Aantal schepen x 10
onbekend

onbekend
123

106

76

106

76

123

106

76

123

1611

2083

1611

2083

1327

Aantal schepen x 10

Gemiddeld aantal passagiers per schip x 100
907
Gemiddeld aantal passagiers
per schip x 100
907

Gemiddeld aantal passagiers per schip
x 100 aantal passagiers per schip x 100
Gemiddeld
907
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aa Bronnen: PTA, ZKA

1611 onbekend

onbekend
2083

222

5. Cruise
Zeecruise Amsterdam
De cruisevaart maakte de afgelopen tien jaar een grote
ontwikkeling door, sinds de opening van de passagiersterminal Amsterdam (PTA) in 2000. Vooral de zeecruisevaart is
een van de snelst groeiende toeristische sectoren binnen de
MRA. De zeecruisevaart is in omvang qua aantallen passagiers meer dan verdubbeld, terwijl het aantal schepen dat de
MRA aandoet maar met enige tientallen gestegen is. Het
aantal schepen ligt na 2001 zelfs enige jaren onder de 100,
met uitschieters in de jaren 2008 en 2011 van rond de 120
schepen. Het aantal passagiers per schip neemt gestaag toe
en het gemiddelde ligt nu rond de 2000. De grootste
schepen die Amsterdam momenteel aandoen tellen zelfs
rond 3000 passagiers. Zeecruisevaartschepen maken behalve
van de passagiersterminal aan de Piet Heinkade in de binnenstad, ook gebruik van de terminal in IJmuiden.

Riviercruise Amsterdam
De riviercruisevaart is al langer een toeristische sector van
betekenis in ZaanIJ, die vooral de Europese markt bedient.
De riviercruisemarkt overtreft qua aantallen bezoekers nog
steeds de zeecruisevaart. Hoewel schaalvergroting van
schepen daar veel minder aan de orde is en de schepen veel
kleiner van omvang zijn, is het aantal passagiers dat
Amsterdam bezocht is de afgelopen tien jaar ook behoorlijk
gegroeid. In 2008 met 40% ten opzichte van 2003, en in 2011
met 60% sinds 2008 tot circa 295.000 passagiers.
Riviercruise ontwikkeling passagiers
Jaartal

Passagiers

2003

132.000

Groei

2008

184.000

+ 40%

2011

295.000

+ 60%

aaBron: ZKA

Zeecruise Terminal Amsterdam
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Infrastructuur
Kaart 20. Infrastructuur huidige situatie
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A8

6. Infrastructuur

Kaart
21. Infrastructuur
ontwikkelingen 2016
Ontwikkelingen
2016

P+R

Rijkswegen

De geleidelijke transformatie van ZaanIJ leidt op den duur tot
een toename van regionale en lokale verplaatsingen en een
afname van lange afstandsverplaatsingen 1. Transformatie van
ZaanIJ leidt dus vooral tot een toename van kortere autoverplaatsingen en biedt daarom kansen voor regionaal OV en
fiets. Kleinere afstanden scoren qua doorstroming relatief
slecht voor het autoverkeer. Het fietsverkeer biedt hiervoor
een schone en gezonde oplossingen.

Spoorweg PHS1
R-net Bus
R-net Metro
Pont: circle Line *
Huidige fietsroute

P+R
Legenda

Snelfietsroute

Infrastructuur huidige situatie (kaart 20)

A7

Dam tot Dam fietsroute *

Alle hoofdinfrastructuur in en om ZaanIJ is op de kaart in
beeld gebracht. Gedurende de afgelopen 10 jaar zijn een
paar grote projecten gereedgekomen, zoals de Zuidelijke
Ontwikkelingen 2016
Randweg in Zaanstad die de doorgaande
route vormt vanaf
de (verbrede) Den Uijl brug langs hetRijkswegen
Noordzeekanaal
richting de IJmond. In Amsterdam isSpoorweg
tramlijnPHS
26
1 van het
centraal station naar IJburg gereedgekomen.

multimodaal treinstation

A8

Kunstwerk infra
P+R
Legenda

P+R

P+R
Legenda

Fietsbrug

R-net Bus

1

De komende vijf jaar zullen nog een R-net
aantal
grootschalige
Metro
ingrepen in de infrastructuur gereedkomen.
Deze zijn
Pont: circle Line *
verbeeld op kaart 21. Grootschalige ingrepen aan weg en OV
Huidige
fietsroute de 2e Coenzoals de Westrandweg, de Noordzuid
metrolijn,
tunnel, de Noord-Zuid (metro)lijn, deSnelfietsroute
Noordtangent (R-net
bus) zijn in het verleden geïnitieerd omdat de bereikbaarheid
Dam tot Dam fietsroute *
in de noordelijke helft van de MRA onder druk staat, ook
multimodaal treinstation
zonder transformatie van ZaanIJ.

Programma hoogfrequent spoorvervoer

* zacht plan

A10

Kunstwerk infra

De zuidelijke wandel- en fietsroute en de snelfietsroute zijn
P+R
van belang voor de ZaanIJ-ontwikkeling.
Ze slechten de P+R
Fietsbrug
barriere tussen Zaanstad en Amsterdam
Noord voor het
fietsverkeer en werken als ‘versneller’, omdat de samenhang
1
Programma
hoogfrequent
spoorvervoer
van het ZaanIJ gebied langs het water
ervaarbaar
wordt
gemaakt. Ze kunnen daarmee een verschil
maken
in
de
keus
* zacht plan
voor de fiets bij het overbruggen van kortere afstanden
tussen Amsterdam en Zaanstad, en waar het autoverkeer
lastiger doorstroomt. Ook het inzetten en koppelen van de
binnenkort gereed te komen Noord-Zuidlijn aan de Noordtangent (R-net bus) en het inzetten van de veerponten spelen
een rol in de ZaanIJ ontwikkeling. De veerpontverbindingen
kunnen ook flexibel worden ingezet bij het vervoeren van de
bezoekersstromen ten tijde van grootschalige evenementen
aan Zaan en IJ (zie ook kaart 7). De seizoenspont tussen
Amsterdam CS, via de Hembrug naar Zaandam blijkt
succesvol.
Legenda

Voetnoot hoofdstuk 6: Bereikbaarheidsmonitor ZaanIJ 2011, Mu-Consult
iov SRA
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Luchtfoto IJ vanaf Amsterdam Centraal
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