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Herinnering aan Holland

Denkend aan Holland
zie ik breede rivieren
traag door oneindig
laagland gaan,

rijen ondenkbaar
ijle populieren
als hooge pluimen
aan den einder staan;

en in de geweldige
ruimte verzonken
de boerderijen
verspreid door het land,

boomgroepen, dorpen,
geknotte torens,
kerken en olmen
in een grootsch verband.

de lucht hangt er laag
en de zon wordt er langzaam
in grijze veelkleurige
dampen gesmoord,

en in alle gewesten
wordt de stem van het water
met zijn eeuwige rampen
gevreesd en gehoord.

Hendrik Marsman, 
gepubliceerd 1936 en in 2000 gekozen tot ‘Gedicht van 
de Eeuw’ in Nederland

foto: Stichting Oer-IJ
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inleiding

Het Nederland uit “Herinneringen aan Holland’ zag er veel groener 
en veel minder verstedelijkt uit dan het Nederland van nu, maar het 
Nederland van nu is nog steeds zeer groen. Dat ‘grootse verband’ van 
honderd jaar geleden blijft actueel.  Tot op de dag van vandaag. Met 
het oog op de toekomst.

Het proza van Hendrik Marsman is in 2000 gekozen tot ‘Gedicht van de 
Eeuw’ in Nederland. Marsman schreef het op toen hij in het buitenland 
verbleef. De huidige wereld kent geen grenzen meer. Tegelijkertijd 
groeit op lokaal niveau juist de behoefte aan ruimtelijke identiteit. Een 
eigen herkenbare plek.

Ruimtelijke identiteit heeft het vermogen om mensen te binden. Het 
biedt een herkenbare plek waar mensen trots op kunnen zijn, waar ze 
in willen investeren. “Een lelijk land verwaarloost zijn economie” (Adrian 
Geuze): Identiteit is een stimulans voor betrokkenheid en sociale en 
economische cohesie. 

Met deze brochure onderzoeken wij de locatiekeuze voor het 
geplande opstelterrein voor Sprinters met eindstation Uitgeest langs 
de N203 / N8 zuidoostelijk van Uitgeest. Het onderzoek richt zich op 
de landschappelijke context. Welke gevolgen heeft het geplande 
opstelterrein op de omgeving? Hoe kunnen identiteit van Nationaal 
Landschap Laag Holland en de cultuurhistorische waarden hier worden 
behouden?

Wij hopen met deze brochure de dialoog over de locatiekeuze een 
nieuw impuls te kunnen geven, zodat er een weloverwogen keuze 
wordt gemaakt en de discussie rond de besluitvorming niet leidt tot een 
slechte compromis.

“Grond en geschiedenis staan bij ons in naauwe betrekking. 
Er is, schier, geen plek in Holland, wier beschouwing ons niet in 
vroegere tijd terugvoert, aan welke niet of edele krijgsdeugd, of 
dappere vrijheidsliefde, of wakkere nijverheid, en onvermoeid 
geduld eene grootsche herinnering verbonden hebben. Smalend 
zie dan de vreemdeling, aan een wilde en woeste, en geheel 
Romantische natuur gewoon, op het eenvormig tooneel onzer 
vlakliggende, in kampen afgedeelde, weilanden en polders 
neder. Weinig weet hij, dat, zelfs in die eentooning opvolging 
van weilanden en polders, de Hollander een gedenkteeken van 
vaderlandschen roem, een prikkel tot blijde geestverheffing vindt.” 

(Van Lennep, Verhandelingen)
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ondergrond: google maps
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situatie

Nationaal Landschap Laag Holland
Laag Holland bevindt zich tussen de steden Alkmaar, Castricum, 
Hoorn, Amsterdam en Zaanstad. Het gebied kenmerkt zich door 
de afwisseling tussen de waterrijke veenweiden en de dieper 
gelegen droogmakerijen.

Een agrarisch cultuurlandschap. De landbouw is economisch 
en landschappelijk leidend. De drager. De veehouderij neemt 
een bijzondere positie in, omdat zij een belangrijke rol speelt bij 
het weidevogelbeheer. Laag Holland is een kerngebied voor 
weidevogels, waar grote inspanningen door boeren en vrijwilligers 
worden verricht om de weidevogelstand op peil te houden.

Uitgeester Broekpolder
Het landschap tussen Uitgeest en Assendelft, doorsneden door de 
N8 / N203 en de treinverbinding Amsterdam - Alkmaar, kenmerkt 
zich door de karakteristieke openheid. Dit stukje “Laag Holland” 
bergt een rijke geschiedenis. Zichtbaar en onzichtbaar aanwezig 
zijn de sporen van het Oer-IJ en de Stelling van Amsterdam.

Door uitbreidingen van de dorpen Uitgeest, Assendelft, Krommenie 
en Heemskerk is de druk op het open weidelandschap toegenomen. 
Er zijn nog maar weinig zo karakteristieke landschappen vanuit 
auto en trein ervaarbaar als het in dit stuk tussen Krommenie en 
Uitgeest het geval is. 

Het provinciale beleid ten aanzien van landschap en cultuurhistorie
is voor dit veenweidegebied gericht op het behouden 
van  de nederzetting- en verkavelingpatronen van de 
Uitgeesterbroekpolder.

Streekplan 

In het streekplan zijn de volgende ruimtelijke doelstellingen door de 
Provincie vastgelegd: 
•	 versterking identiteit; 
•	 behoud en versterking van cultuur en ecologie; 
•	 handhaven openheid langs infrastructuur; 
•	 landschappelijke beheerste ontwikkeling van de toeristisch-

recreatieve sector
In de Nationale Landschappen mag in beginsel maar zeer beperkte 
uitbreiding van het stedelijke ruimtebeslag en bebouwd oppervlak 
plaatsvinden.

Het Nationaal Landschap Laag Holland is al bij een eerdere partiële 
streekplanherziening (18 december 2006) in het streekplan opgenomen. 
Daarbij zijn vier aanvullende beleidslijnen voor het Nationale Landschap 
vastgelegd die (mede) uit de Nota Ruimte voortkomen: 
•	 grootschalige functies/

ontwikkelingen in 
principe niet toegestaan; 

•	 opstellen van 
beeldkwaliteitsplannen 
verplicht buiten de rode 
contouren; 

•	 rood voor groen; 
•	 migratiesaldo nul

bron: Provincie Noord-Holland
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opstelterrein conform Informatiedocument Pro Rail in vergelijking met overige zoeklocaties

Het opstelterrein conform Informatiedocument ‘Locatiekeuze opstelterrein Sprinters met 
eindstation Uitgeest’ (Pro Rail) in vergelijking met overige zoeklocaties. Een overzicht over de 
managementsamenvatting uit het Informatiedocument - de afweegmatrix:

In de samenvatting wordt duidelijk 
dat de locatie Uitgeest N203 geen 
ideale locatie is. Veeleer is het een 
afweging van negatieve gevolgen.

In de ‘aandachtbehoefte voor 
besluitvorming’ wordt gesteld dat er 
voor wat betreft ‘natuur en water’ 
sprake is van ‘weinig verstoring’.
Dit zou kritisch moeten worden 
beoordeeld aangezien de Provincie 
dit gebied als Nationaal Landschap 
in de Nota Ruimte heeft opgenomen 
en het als weidevogelgebied 
definieert.

Bij het punt ruimtelijke inpassing 
en cultuurhistorie ontbreken de 
onderwerpen Oer-IJ gebied en 
Nationaal Landschap Laag Holland. 
Conform de Structuurvisie 2040 van 
de Provincie mogen in dit gebied 
de kernwaarden niet worden 
aangetast. Grootschalige functies en 
ontwikkelingen zijn niet toegestaan. 
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de keuze voor Uitgeest N203

Uitgeest N203 Deze locatie ligt iets zuidelijker dan het alternatief 
de Driehoek, namelijk aan de oostkant van de A9 langs de N203. 
De afstand tot station Uitgeest bedraagt ongeveer één kilometer. 
Er is een derde spoor nodig vanaf station Uitgeest, omdat er niet 
direct kan worden ingevoegd op de drukke spoorlijn Uitgeest - 
Zaandam. Dit derde spoor zal aan de rand van het EHS gebied in 
de Driehoek aangelegd worden. In dit alternatief zullen de lege 
treinen moeten keren, vanwege de hiervoor benodigde tijd zal 
dit niet vaak langs het perron kunnen plaats vinden, maar op een 
aan te leggen keerspoor ten noorden van Uitgeest. Dit leidt tot 
extra exploitatiekosten en geluid. Er zullen, naast SSCS-en, twee 
geluidsschermen geplaatst moeten worden ten behoeve van de 
rangeerbewegingen bij het emplacement van Uitgeest, nabij het 
opstelterrein zelf zijn geen geluidsgevoelige objecten. Het gebied 
heeft weinig potentie als weidevogelleefgebied. Het gebied maakt 
onderdeel uit van de Stelling van Amsterdam (Unesco), maar het 
geplande opstelterrein ligt buiten de Verboden kringen van 1000 
meter rond de stellingen. Het gehele gebied is beschermd in het 
provinciale beleid en de verordening. In dit gebied mogen de 
kernwaarden niet worden aangetast. Dit betreft onder andere de 
openheid en de zichtlijnen. De locatie ligt nabij snelweg A9 in 
open gebied, en gebundeld met de doorgaande sporen en de 
N203. Daardoor is het effect op het landschap minder ingrijpend 
vergeleken met het effect van bijvoorbeeld alternatief 1E op het 
open gebied tussen Uitgeest, Heemskerk en Castricum. In de 
toekomst is een aansluiting van de A8 op de A9 voorzien. Beide 
projecten raken elkaar fysiek niet, de effecten op de omgeving 
zullen worden afgestemd.
bron: Managementsamenvatting Informatiedocument ProRail
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situering locatie N203 in het landschap

Het informatiedocument onderzoekt de inpassing 
van het opstelterrein op locatieniveau. Wij gaan het 
geprojecteerde opstelterrein in een groter context 
projecteren en analyseren: welke ruimte neemt 
het opstelterrein in beslag gerelateerd aan de 
landschappelijke eenheid waarin het wordt gesitueerd 
(het Nationaal Landschap, Oer-IJ gebied, Stelling van 
Amsterdam)?

N8 vanuit Krommenie richting 
Uitgeest, links de Stelling
Fort aan den Ham.

N8 vanuit Krommenie richting 
Uitgeest, voorbij de Stelling het 
open landschap Laag Holland.

N8 vanuit Krommenie richting 
Uitgeest, in de achtergrond de 
A9 zichtbaar. Ter hoogte van 
deze punt tot aan de A9 is het 
opstelterrein geprojecteerd.

bron: Informatiedocument ProRail

bron: google streetview
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Projectie van het geplande opstelterrein op de locatie Uitgeest N203:
De lengte van het opstelterrein vanaf de snelweg A9 richting 
Krommenie is ca. 750 m. De open ruimte tussen snelweg en Fort aan 
Ham is 2000 m breed. Het opstelterrein gaat meer dan een derde van 
het open gebied innemen. 

Ondanks de situering langs de N203 zullen stilstaande treinen en 
bovenleidingen het vrije uitzicht op het karakteristieke landschap 
belemmeren. Voor treinreizigers en automobilisten zal - met de komst 
van het opstelterrein op deze locatie - de uitstraling van het platteland 
gaan veranderen in een +/- industrieel gebied.

bron: google maps
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Stelling van Amsterdam

Om Amsterdam te beschermen tegen mogelijke aanvallen werd in de 
periode tussen 1874 en 1920 een nieuwe verdedigingslinie rondom de 
stad aangelegd: de Stelling van Amsterdam. Deze bestaat uit een grote 
kring van forten, batterijen, verbindende dijken, inundatiegebieden en 
andere militaire werken rondom de hoofdstad. De Stelling is de opvolger 
van een oudere kring van forten (de Oude Stelling) die niet meer aan de 
militaire eisen van de 19e eeuw voldeed.

Op 4 juli 2005 hebben Provinciale Staten het gebiedsprogramma Stelling 
van Amsterdam vastgesteld. Het gebiedsprogramma is een uitwerking 
van het Streekplan Noord-Holland Zuid waarin de Stelling van Amsterdam 
als een van de negen prioritaire projecten voor de komende jaren is 
benoemd. In het gebiedsprogramma wordt het beleid voor de Stelling 
van Amsterdam omschreven evenals de beoogde uitvoering.

Het gebiedsprogramma geeft aan dat de Provincie Noord-Holland de 
Stellingzone als ruimtelijke eenheid wil behouden en wil ontwikkelen tot een 
aantrekkelijke pleisterplaats voor de stad. De strategie is daarbij gericht 
op versterking van de cultuurhistorische patronen en objecten door een 
(bescheiden) toevoeging van nieuwe functies en landschapselementen.

Er gelden twee op de Stellingzone toegesneden beleidslijnen:
1.  Behoud van de ruimtelijke samenhang tussen de verschillende (deels 
beschermde) onderdelen:
hoofdverdedigingslijn, fortterreinen, kringenwetboerderijen, 
inundatiewerken en delen van de inundatiegebieden.
2.  Versterken van de herkenbaarheid en de gebruikswaarden
van het monument, zoals:
•	 Een blauwgroene inrichting als accentuering van hoofdverdedigingslijn 

en accessen.
•	 Verbetering van bestaande en aanleg van nieuwe recreatieve routes.

•	 Herbestemmen forten en bijgebouwen die bijdragen aan publieke 
toegankelijkheid.

•	 Nieuwe – veelal rode – bestemmingen op nieuw aan te leggen 
veldeenheden

•	 Activiteiten in het kader van verbrede landbouw

(Onder een veldeenheid is te verstaan: een beoogde kleine ruimtelijke 
toevoeging op het snijvlak van een schootsveld rondom een fort waarmee 
de schootsvelden kunnen worden gemarkeerd. Zo’n veldeenheid 
kan bijvoorbeeld een rode bestemming krijgen. Te denken valt hierbij 
aan een toeristische functie als een verblijfsruimte of bijvoorbeeld een 
camping.)

(bron en beeld: Beleidskader Landschap en Cultuurhistorie Provincie Noord-Holland)
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Oer-IJ gebied

Het Oer-IJ is het grotendeels open gebied dat globaal 
ligt tussen de steden Haarlem, Alkmaar, Zaanstad en 
Amsterdam. Ruim voor de jaartelling begon, was dit 
een uitgestrekt landschap met strandwallen, kwelders 
en kreken. De meest noordwestelijke vertakking van de 
Rijn (het Oer-IJ) stroomde hier doorheen en mondde bij 
Castricum uit in zee.
(...)

Het Oer-IJ is een schatkamer aan informatie over de 
landschapsvorming, cultuurhistorie en archeologie vanaf 
2800 BC tot heden. De verschillende ontwikkelingsfasen 
liggen letterlijk als verschillende lagen over elkaar heen.
(...)

Daarbij komt dat het Metropolitane Landschap 
Oer-IJ op dit moment een grote betekenis heeft als 
groene wig in een verstedelijkt gebied, met een sterke 
culturele en landschappelijke identiteit. Het verbindt de 
Metropoolregio Amsterdam met de kust. Tegelijkertijd 
vormt het gebied een belangrijke schakel tussen Nationaal 
Landschap Laag-Holland en het duinlandschap van 
Kennemerland. Vanwege de kwetsbaarheid van 
de archeologische monumenten en het landschap 
voor oprukkende verstedelijking, natuurontwikkeling, 
waterhuishoudkundige projecten en ontwikkelingen in 
de landbouw, is er grote behoefte aan een consistent 
beleid voor dit gebied. 

(bron en beeld: Stichting Oer-IJ)

De opening van het landschap gezien vanuit de trein richting Amsterdam vlak na de 
onderdoorgang van de A9.  De waterloop hier te zien is de Slikheining en een restant 
van het Oer-IJ. De Slikheining meandert door de Broekpolder.

Deze waterloop zou conform keuze voor de variant N203 van het opstelterrein 
ondergronds moeten worden gelegd.
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landschapsbeeld

Voor Nationaal Landschap Laag Holland zijn zeven kernkwaliteiten 
geformuleerd: veenpakketten, het grote aantal archeologische 
locaties, de Middeleeuwse strokenverkaveling en historische 
watergangen, het geometrische inrichtingspatroon van de 
droogmakerijen, de karakteristieke dijk- en lintdorpen, de grote 
openheid van het landschap en veel weide- en moerasvogels. 

(…)

Gesteld dat Laag Holland gemiddeld genomen een open tot zeer 
open landschap is, bestaat er ook binnen dit gebied een variatie 
tussen meer gesloten gebieden en meer open gebieden. Waterland, 
het gebied ten westen van Assendelft en de Schermer kennen een 
zeer grote mate van openheid, terwijl de randen van de Beemster, het 
gebied rond Twiske, Marken en het westelijk gedeelte van Zeevang 
als minder open gekarakteriseerd worden. 

bron: Landschap Noord-Holland, “Kernkwaliteiten Laag Holland”, 2012
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conclusie

We zijn dit onderzoek met twee vraagstellingen begonnen:

Welke gevolgen heeft het geplande opstelterrein op de omgeving?
Hoe kan de identiteit van Nationaal Landschap ‘Laag Holland’ en de cultuurhistorische waarden worden behouden? 

De conclusie voor de locatiekeuze voor het geplande opstelterrein voor Sprinters met eindstation Uitgeest langs de 
N203 / N8 samengevat is als volgt:

•	 Nationaal Landschap Laag Holland met zijn kernwaarden ‘karakteristieke openheid’ en ‘zichtbare open ruimte’ 
wordt aangetast. 
 

•	 De Nota Ruimte staat grootschalige functies/ontwikkelingen niet toe. Het opstelterrein is een grootschalige 
functie - er zijn voor de situering van rails en perrons meer dan 600 m x 40 m nodig, een oppervlakte van 24.000 
m². Inclusief benodigde infrastructuur en hagen is er conform het informatiedocument een oppervlakte van 50 m 
x 750 m geprojecteerd - een totaal van 37.500 m². Dit staat haaks op het provinciale beleid en is in principe niet 
toegestaan. 
 

•	 Op de voorgestelde locatie zal een kreek van het Oer-IJ gedeeltelijk ondergronds moeten worden gelegd. 
Hiermee gaat een stuk aardkundige en cultuurhistorische waarde verloren. 
 

•	 De ruimtelijke samenhang tussen de verschillende onderdelen van de Stelling van Amsterdam  wordt verminderd. 
Ondanks dat de situering buiten de straal van 1000 m ligt tast het wel degelijk het open gebied van drie forten in 
zijn geheel aan. 
 

•	 Het aantal treinbewegingen in Uitgeest - tussen het opstelterrein en station  / centrum Uitgeest - zal onevenredig 
toenemen.
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ondergrond: google earth
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mogelijke alternatieven

Volkskrant, 12 mei 2016

Wij hopen met deze brochure de dialoog over de locatiekeuze een nieuw impuls 
te geven. Daarom hebben wij een aantal alternatieven onderzocht waarbij 
bestaande landschappelijke, cultuurhistorisch  en aardrijkskundige waarden niet 
of minimaal worden aangetast.

We achten het blijvend van belang na te gaan of het opstelterrein daadwerkelijk 
noodzakelijk is. Uit het informatiedocument komt naar voren dat alle mogelijke 
locaties zodanig conflicten in de omgeving veroorzaken dat het nut van meer 
treinen niet in verhouding staat met de negatieve gevolgen hiervan. In plaats van 
‘minst slechte optie’ zou men kunnen kiezen voor géén opstelterrein in dit gebied.
In deze samenhang zou het actuele onderzoek van het Centraal  
Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving mee kunnen worden 
genomen. Volgens het CPB/PBL levert rekeningrijden meer op dan uitbreiding 
spoorlijnen en snelwegen.
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1

2

alternatief 1

Onderzoek in hoeverre Uitgeest daadwerkelijk eindstation Sprinter moet zijn
Naar aanleiding van het onderzoek opstelterrein voor de Sprinter met 
eindstation Uitgeest, zoals uitgewerkt in het Informatiedocument, zou ProRail 
ervoor kunnen kiezen de routes opnieuw te onderzoeken. Nieuw uitgangspunt 
hierbij zou kunnen zijn het opstelterrein in Alkmaar, Heerhugowaard of Beverwijk 
te situeren.  Allemaal locaties waarin een opstelterrein zich laat integreren in de 
stedelijke context.

In Heerhugowaard zou opstelcapaciteit voor de Sprinters kunnen worden 
gecombineerd met het opstelterrein voor de intercity’s (gepland op 
industrieterrein Het Vaandel). Uit oogpunt van natuur en landschap zou deze 
locatie geen aantasting zijn omdat dit een braakliggend industrieterrein is.

alternatief 2

Zoeken naar een locatie rond Uitgeest  in de context van de bebouwde kom - 
buiten het open landschap.
Randvoorwaarde voor een mogelijke alternatief zal het behoud van het 
karakteristieke landschap zijn. Wij zijn gaan zoeken naar mogelijkheden die zich 
richten op bestaande structuren die kunnen worden uitgebouwd.
Op basis hiervan hebben we twee varianten rond Uitgeest uitgewerkt.
Variant 1 is een situering van het opstelterrein in de driehoek parallel aan de bocht 
richting Haarlem (pag 17/18). Variant 2 gaat uit van een nieuwe aansluiting voor 
(goederen-)treinen komend vanuit Haarlem richting Amsterdam waardoor een 
verminderde opstelcapaciteit nodig zal zijn die kan worden opgelost op het 
bestaand station Uitgeest (pag 19/20).

Het 120 ha grote industrieterrein ‘Het Vaandel’ 
in Heerhugowaard; 

Bron/foto: Bureau Alle Hosper
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variant1 - ‘Uitgeest driehoek 02’

De variant op het ‘Uitgeester 
driehoek’  laat het opstelterrein 
in de bocht meelopen met het 
spoor richting Haarlem. 

De Ecologische Hoofdstructuur 
blijft gehandhaafd en wordt alleen 
beperkt voor wat betreft de totale 
oppervlakte, niet in de verbinding 
zelf. De waterbergingscapaciteit 
blijft behouden.

Het opstelterrein zal duidelijk in het 
natuurgebied worden ingebed.

Om de natuur en de uitstraling te 
versterken zou het natuurgebied 
langs de Assumer Vaart in 
westelijke richting kunnen worden 
uitgebreid.

ondergrond: google earth
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kansen voor Uitgeest

Uitgeest behoudt de toeristische waarde Nationaal 
Landschap Laag Holland in de Uitgeester Broekpolder
“Uitgeest heeft toeristen, watersporters, dagrecreanten 
en natuurliefhebbers veel te bieden. Zowel langs de 
oevers van het Uitgeestermeer als op de fiets- en 
wandelroutes door de polders...” (Gemeente Uitgeest). 
Voor Uitgeest zou met het opstelterrein zuidelijk van 
de A9 een stuk Nationaal Landschap verloren gaan. 
De toeristisch unieke ligging - ingebed op drie kanten 
door Nationaal Landschap Laag Holland en op een 
kant door het  Uitgeester Meer - zou worden aangetast. 
Recreanten zullen Uitgeest minder als een door open 
landschap omgeven gemeente ervaren.

De zuidelijke dorpsrand van Uitgeest kan worden 
versterkt
De ingreep kan worden benut om de dorpsrand van 
Uitgeest te versterken. Langs de Assumer Vaart kan links 
en rechts van het spoor en de rijksstraatweg een groene 
rand worden ingericht die enerzijds een duidelijke, 
groene entree naar het dorp vorm, anderzijds de 
mogelijkheid biedt voor een langzaam-verkeer-route 
verbinding van west Uitgeest met het Alkmaarder-/
Uitgeestermeer.
Een interessant en architectonisch fraai vormgegeven 
servicegebouw zou de entreewerking kunnen versterken 
en het dorp Uitgeest links en rechts van het spoor en de 
rijksstraatweg visueel met elkaar verbinden. foto:google streetview
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variant 2 - ‘Extra bocht richting Amsterdam’

Vanuit Haarlem komend kan 
er een extra bocht worden 
aangelegd (r=250 m) richting 
Amsterdam. Hierdoor kan het 
goederenvervoer van  Tata 
e.d. direct richting Amsterdam 
worden geleid en is het niet meer 
nodig deze op station Uitgeest te 
laten rangeren.

Hierdoor komt voldoende ruimte 
vrij op het station uitgeest voor een 
opstelterrein met een capaciteit 
van 75 bakeenheden. 

Een aanvulling hierop zou het 
kunnen zijn om het Station 
Uitgeest zuidelijker (begin van 
de driehoek) te situeren en de 
vrijkomende ruimte aan de 
noordkant te benutten voor het 
opstelterrein.

ondergrond: google earth
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historische kaart, omstreeks 1905

huidige situatie

kansen voor Uitgeest

Uitgeest behoudt de toeristische waarde Nationaal 
Landschap Laag Holland in de Uitgeester Broekpolder
(zie variant 1)

Duidelijk minder treinbewegingen rond station Uitgeest
Goederenvervoer (en eventueel persoonvervoer) 
komend vanuit Haarlem kan rechtsstreek richting 
Amsterdam afbuigen. Dit zal duidelijk minder treinen 
rond station Uitgeest betekenen.

Het ‘nieuwe’ station Uitgeest verbindt oud en west op 
historische as met elkaar
Door het opschuiven van het station in zuidelijke richting 
komt er voldoende ruimte vrij voor een opstelterrein voor 
Sprinters. Het ‘nieuwe’ station is gelijktijdig servicegebouw 
en kan worden gesitueerd op de historische as van het 
voormalig lintdorp Uitgeest. Een unieke kans het oude 
en nieuwe dorp met elkaar te verbinden.

Het veldontginningslandschap vormt een groene rand 
aan de zuidoostkant van Uitgeest
De Assumer Vaart is de drager van de groene rand aan 
de zuidkant van Uitgeest. Het veldontginningslandschap 
tussen vaart en dorp  - kenmerkend voor de historische 
lint van Uitgeest - kan worden versterkt door het 
landschapsbeeld aan de westkant van weg en spoor 
door te trekken. Een visuele eenheid die de identiteit 
van Uitgeest zal versterken.





verbindende landschappen

Een interpretatie van de afweegmatrix toegepast op variant 1 - ‘Uitgeest driehoek 02’  en variant 2 - ‘Uitgeest 
extra bocht’. De afweegmatrix is onderdeel van het Informatiedocument Locatiekeuze Opstelterrein Sprinters met 
eindstation Uitgeest opgesteld door  ProRail in december 2014.

Afweegmatrix inklusief variant 1 en 2
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verbindende landschappen

Dipl.-Ing. (FH) B. Bohling

Jos Teeuwisse, Stichting Oer-IJ
Kees de Wildt, Stichting MEGA
Evert Vermeer, Stichting Oer-IJ
Lia Vriend, Stichting Oer-IJ
Leon Klein-Schiphorst, Stichting Oer-IJ

Informatiedocument Locatiekeuze Opstelterrein Sprinters met eindstation Uitgeest, ProRail dec 2014;
Zicht op het Oer-IJ, Plan van Aanpak, Geopark Oer-Ij in oprichting;
Streekplan Noord-Holland Zuid , Provincie Noord-Holland - partiële herziening  actualisering, Heiloo 2007;
Beleidskader Landschap en Cultuurhistorie, Provincie Noord-Holland;
Kernkwaliteiten Laag Holland, Landschap Noord-Holland 2012;
www.noord-holland.nl
www.uitgeest.nl
www.landschapnoordholland.nl
www.laagholland.nl
volkskrant

Vitaal Landschap
Stichting Oer-IJ (Leon Klein-Schiphorst)

juli 2016
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