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Geachte leden van de Staten, 

In de casus Lelylijn zal u echt conclusies moeten trekken van wat valt
er politiek te leren als regionale politiek van de casus HSL-zuid. Wilt u
uw gedeputeerde of wethouder de juiste opdracht meegeven zal u zich
toch in de HSL-Zuid moeten verdiepen. Aangezien de HSL-Zuid mede
oorzaak was voor het afserveren van het project Zuiderzeelijn wat liep
in de periode 1998 - 2008. 

Intussen blijkt dat de Hanzelijn nooit de gewenste reistijd reductie heeft
gebracht die de NS ooit beloofd heeft aan de regio. Waar in de huidige
tijd een half uur reistijd reductie voor een afstand tussen de 170 en 200
kilometer te weinig is. Helemaal gezien dat de HSL-Zuid. 

Tevens ziet u een actuele bewijslast via het lopende project EnterNL dat
de snelle verbinding niet op het Amsterdamse netvlies staat. Dit ook in
context met het BO-MIRT. Maar ook is de HSl-Zuid hier een kapstok in
het verhaal. In dit perspectief ontbreken Bremen en Hamburg totaal bij
in de Metropoolregio Amsterdam. Terwijl Hamburg vergelijkbaar ver is
als Frankfurt am Main. 

Hoop dat u dit nuttig gaat gebruiken. 

Met vriendelijke groet, 

Frank Menger 
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1 Inleiding 


1.1 Drieënveertigste Voortgangsrapportage 


 


Het project Hogesnelheidslijn-Zuid (HSL-Zuid) valt onder de Regeling Grote 


Projecten van de Tweede Kamer. Op 13 februari 20171 heeft de Kamer 


aangegeven dat zij vasthoudt aan de grootprojectstatus en éénmaal per jaar 


wenst te worden geïnformeerd over de belangrijkste restpunten met betrekking 


tot de HSL-Zuid, de geluidsreductie en over het optimale gebruik van de HSL-


Zuid. De formele verslagperiode van deze Voortgangsrapportage (VGR) HSL-


Zuid loopt van 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2020. Daarnaast wordt ook 


gerapporteerd over actuele ontwikkelingen die zich na 30 juni hebben 


voorgedaan. De VGR is tot stand is gekomen op basis van informatie van 


ProRail en NS. Daar waar er andere bronnen zijn, wordt dit in de tekst vermeld.  


 


Op 10 april 2019 heeft de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat 


de Staatssecretaris van IenW geïnformeerd over het besluit om de procedure 


die leidt tot beëindiging van de grootprojectstatus van het project HSL-Zuid in 


gang te zetten. In dit kader heeft de Kamer de Staatssecretaris verzocht een 


eindevaluatie op te stellen, zoals bedoeld in artikel 15 van de Regeling Grote 


Projecten2. De Staatsecretaris heeft toegezegd een eindevaluatie in te stellen 


en deze naar verwachting eind 2019 op te leveren3. Deze eindevaluatie is op 


30 januari 2020 naar de Kamer gestuurd4. De door de Kamer ingediende 


schriftelijke vragen over de eindevaluatie zijn op 8 april 2020 beantwoord5. 


Hierop is het verzoek van de Kamer gekomen om aanvullend onderzoek te 


doen met betrekking tot de doelstellingen van de aanleg van de HSL-Zuid. In 


de brief bij deze voortgangsrapportage wordt hierop ingegaan. 


 


1.2 Leeswijzer 


 


In hoofdstuk 2 komen de restpunten van het oorspronkelijke aanlegproject aan 


de orde, waaronder afwikkeling van enkele grondzaken, zettingen en 


betonkwaliteit. Ontwikkelingen die zich voordoen in het reguliere onderhoud 


vallen niet onder de restpunten van het aanlegproject en worden daarom in 


deze voortgangsrapportage buiten beschouwing gelaten. Hoofdstuk 3 benoemt 


de nieuwe investeringsopgaven die na de oplevering van de HSL-Zuid (2006) 


zijn opgekomen en niet direct gerelateerd zijn aan de aanleg van de HSL-Zuid: 


infrastructurele maatregelen ter vermindering van de geluidshinder en ter 


verbetering van de prestaties van het vervoersaanbod op de HSL-Zuid. 


Veranderingen in het vervoersaanbod over de HSL-Zuid en de reizigersgroei 


komen aan de orde in hoofdstuk 4. Hoofdstuk 5 geeft tot slot een overzicht van 


de budgettaire ontwikkeling en een doorkijk voor de budgettaire ontwikkeling 


                                                
1 Zie brief Vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu over wijziging informatie-afspraken, d.d. 13 februari 


2017,  2017Z00708/2017D04624 
2 Zie brief Commissie IenW aan de Staatssecretaris over beëindiging grootprojectstatus HSL-Zuid, kenmerk: 


2019Z05643/2019D14986 
3 Zie brief van de Staatssecretaris van IenW aan de Kamer,25 april 2019, Tweede Kamer, 2018-2019, 22026, 


nr. 508 
4 Tweede Kamer, 2018-2019, 22026, nr. 511 
5 Tweede Kamer, 2018-2019, 22026, nr. 513 
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voor de restpunten van het aanlegproject. De budgettaire verantwoording van 


de infrastructurele maatregelen ter vermindering van de geluidshinder en ter 


verbetering van de prestaties van het vervoersaanbod op de HSL-Zuid is 


opgenomen in de budgettaire nota’s van Infrastructuurfonds (artikel 13.03, 


aanleg spoor). 


De door NS en ProRail geleverde prestaties op de HSL-Zuid zijn niet 


opgenomen in deze VGR omdat de Kamer hierover reeds wordt geïnformeerd in 


de reguliere rapportages in het kader van de concessies. Deze zijn te vinden in 


de jaarrapportages van NS en ProRail over 2019 en de halfjaarverantwoording 


van NS en ProRail over de eerste helft van 20206. Tevens zijn de actuele 


gegevens over de prestaties op de HSL-Zuid op de websites van NS en ProRail 


te vinden7. 


1.3 Projectbeheer 


 
ProRail is beheerder van alle hoofdspoorwegen (vanaf 2006/2007 ook van de 


HSL-Zuid-secties Hoofddorp-Rotterdam West en Barendrecht-Belgische grens). 


Anders dan op de rest van het spoor heeft de Staat voor de HSL-Zuid-secties 


het feitelijke beheer en onderhoud bij Infraspeed BV ondergebracht.  


De Staat heeft op 5 december 2001 een contract (looptijd tot medio 2031) 


afgesloten met Infraspeed BV (hierna Infraspeed) ten behoeve van de 


financiering, het ontwerp en de aanleg van de bovenbouw8 (o.a. sporen, 


bovenleiding en systemen) van de HSL-Zuid (2006 afgerond). Ook het beheer 


en onderhoud (inclusief storingsherstel, vernieuwing, performance 


management) van de HSL-Zuid-secties (onder- en bovenbouw) is met dit 


contract voor 25 jaar belegd bij Infraspeed. De verkeersleiding en 


capaciteitsverdeling voor de HSL worden wel door ProRail uitgevoerd. Naast de 


hogesnelheidssecties bevat de HSL-Zuid-corridor conventionele delen die ook 


worden beheerd door ProRail en buiten het contract met Infraspeed vallen.  


Vanaf 2007 is het contractmanagement van de HSL-Zuid-secties grotendeels 


bij volmacht namens de Staat bij het Contract Management Team (CMT) bij 


ProRail belegd. ProRail CMT ziet toe op nakoming door Infraspeed van de 


contractuele verplichtingen (bijvoorbeeld m.b.t. performance en veiligheid). 


Daarnaast adviseert ProRail CMT de Staat over de afwikkeling en nazorg van de 


restpunten van de aanleg (zoals betonkwaliteit en zettingen) waarvan het 


financiële risico bij de Staat ligt. Bij het ministerie van IenW is het beheer van 


de HSL-Zuid belegd in de reguliere lijn, bij DG Mobiliteit, directie Openbaar 


Vervoer en Spoor.  


  


                                                
6 De halfjaarverantwoording van NS en ProRail zijn op moment van schijven nog niet gepubliceerd. 
7 De meest recente prestaties van NS zijn te vinden op de website van NS (https://www.ns.nl/over-ns/de-


spoorsector/verantwoording.html). De meest recente prestaties van ProRail en punctualiteitscijfers, inclusief 


uitvalcijfers, zijn te vinden op het openbare online prestatiedasboard van ProRail (http://prestaties.prorail.nl). 
8 De zogenaamde Restated Implementation Agreement (RIA). 



https://www.ns.nl/over-ns/de-spoorsector/verantwoording.html

https://www.ns.nl/over-ns/de-spoorsector/verantwoording.html

http://prestaties.prorail.nl/
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2 Restpunten aanlegproject 


 


Met de afronding van de bouwfase en oplevering van de HSL-Zuid in 2006 is 


het grootproject HSL-Zuid nagenoeg afgerond. Na de bouwfase resteren nog 


een aantal restpunten. 


2.1 Afwikkeling grondverwerving en schadeverzoeken 


In het kader van de afhandeling grondverwerving HSL-Zuid loopt nog een 


rechtszaak met betrekking tot een onteigeningsprocedure. Uitspraak door de 


Rechtbank wordt in 2021 verwacht. Een aantal restgronden zal naar 


verwachting in de komende jaren nog kunnen worden verkocht via het 


Rijksvastgoed bedrijf. De overige grondverwervingszaken zijn afgehandeld. Alle 


ingediende verzoeken tot schadevergoeding of nadeelcompensatie zijn 


afgehandeld, met uitzondering van verzoeken die betrekking hebben op geluid. 


Vanwege de samenloop met het geluidsmaatregelenpakket HSL-Zuid, is het 


waarschijnlijk nodig om de Gemeenschappelijke Regeling voor het Schadeschap 


HSL-Zuid te verlengen tot en met 2025.  


2.2 Zettingen en betonkwaliteit 


In 2018 zijn kwantitatieve risicoanalyses uitgevoerd voor de zettingen en 


betonkwaliteit. Op basis van deze analyses is € 27,4 miljoen en respectievelijk 


€ 3,9 miljoen beschikbaar gesteld voor het oplossen van deze problematiek. De 


opdrachtverlening voor de uitvoering van betreffende maatregelen vindt plaats 


binnen het bestaande PPS-contract met de Infraprovider HSL-Zuid. De 


betreffende budgetten zijn daarom overgeheveld naar artikel 13.04 van de 


begroting Infrastructuurfonds alwaar ook de verantwoording over deze 


uitgaven plaatsvindt. 


2.2.1 Zettingen 


Nieuwe spoorstaafbevestigingen en kwantitatieve risicoanalyse 


Op de HSL-Zuid liggen de spoorstaven niet op ballast maar deze zijn bevestigd 


op betonnen platen. Bij zettingen (horizontale en/of verticale verplaatsingen 


van de baan- en spoorligging) kan de spoorligging dusdanig veranderen dat 


een snelheid van 300 km/h niet meer mogelijk is. Om dit te voorkomen werkt 


ProRail momenteel op vier zettinglocaties aan vervanging van de huidige 


spoorstaafbevestigingen door nieuwe versies met een grotere horizontale en 


verticale nastelmogelijkheid. Als gevolg hiervan kan de spoorligging ondanks 


de optredende zettingen langer binnen de toleranties worden gehouden die 


nodig zijn voor de veilige berijdbaarheid van de HSL Zuid. 


Voor de locaties Westrik, Rijpwetering en Oude Terp is in 2020 een (nieuwe) 


kwantitatieve risicoanalyse uitgevoerd door Royal Haskoning DHV. Voor de 


locatie Schuilingervliet zal pas in 2021 een nieuwe kwantitatieve risicoanalyse 


kunnen worden uitgevoerd, omdat er nu nog een pilot loopt om de bestaande 







 


5 


 


 


herstelmethode te optimaliseren. Daarom is de volledige kwantitatieve 


risicoanalyse naar verwachting in het voorjaar van 2021 beschikbaar.  
 


Locatie Westrik bij Breda 


Ten opzichte van de vorige verslagperiode is over de locatie Westrik geen 


nieuwe verslechtering in de baanligging te melden. Volgens ProRail zijn geen 


herstelmaatregelen in de baan nodig omdat de laatste geometrische 


kwartaalmetingen van Infraspeed herbevestigen dat de baan zich stabiliseert. 


Voor deze locatie is éénmalig herstel van de spoorligging voorzien over een 


lengte van 500-800m. Voor de uitvoering van deze werkzaamheden zal een 


plan worden opgezet dat na beoordeling van ProRail zal worden uitgevoerd. De 


uitvoering zal waarschijnlijk in 2021 plaatsvinden en zal worden uitgevoerd in 


een speciaal daarvoor te regelen onderhoudsweekend. 


 
Locatie Schuilingervliet 


De in 2018, 2019 en 2020 getroffen herstelmaatregelen hebben niet het 


beoogde effect opgeleverd. Inmiddels is de verslechtering van de baanligging 


zodanig toegenomen9 dat de spoorligging met extra onderhoud en de nieuwe 


spoorstaafbevestigingen op langere termijn waarschijnlijk niet binnen de 


vereiste marges is te houden, waarvoor de veilige berijdbaarheid is 


gegarandeerd. Het in VGR42 aangekondigde onderzoek naar alternatieve 


oplossingsrichtingen loopt langer door dan verwacht. ProRail zet na kosten-


baten afweging van diverse alternatieven in op optimalisering van de 


bestaande herstelmethode10 Deze methode wordt dit najaar in een pilot verder 


uitgetest.  


 


Pas als de pilot in november 2020 is afgerond zal ProRail in het voorjaar van 


2021 een keuze  maken voor een herstelmethode die de grootste kans van 


slagen heeft op een bestendig positief effect. Dan zal ook meer te zeggen zijn 


over de kosten die dit met zich mee brengt op basis waarvan een kwantitatieve 


risicoanalyse kan worden uitgevoerd.  


 
Locatie Rijpwetering 
Er is geen sprake van verdere verslechtering van het tempo van de 
verplaatsing van het baanlichaam en er bestaan geen verhoogde risico’s voor 
veilige berijdbaarheid in de komende jaren. Op termijn is ondanks de 
vervanging van de spoorstaafbevestigingen, aan maatregelen niet te 


ontkomen. Op basis van analyse van historische meetresultaten en nadere 
onderzoeken is vastgesteld dat voor het gebied zuidzijde het aanbrengen van 
een verankerde damwand de beste wijze is om de vereiste stabiliteit in de baan 
te brengen. De oplossing bestaat eruit dat de verankerde damwanden, die nu 
deels zijn aangebracht, worden doorgetrokken over de hele lengte waar de 
vervormingen zijn geconstateerd. Deze oplossing wordt komende maanden 
verder uitgewerkt. Inmiddels is duidelijk geworden dat het defect zich zowel op 


de zuidzijde als de noordzijde van het baandeel voordoet. Voor deze noordzijde 
wordt nu ook een monitoringsysteem ingericht om de gedragingen van de 
spoorbaan door de tijd heen beter te kunnen meten. De uitkomsten moeten 
uitwijzen of ook voor deze zijde een damwandconstructie noodzakelijk is. 


                                                
9 Dit blijkt uit de meest recente geometrische metingen van de bovenbouw die in opdracht van ProRail zijn 


uitgevoerd. Het aantal voegen, waar het defect zich manifesteert, is gestegen van 150 tot 165 
10 Daarbij wordt Dieper gefundeerd en rekening  gehouden met de variatie in de stevigheid van bodemlagen 


onder de baan. 
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Oude Terp 


Op de locatie  “Oude Terp” worden ‘rijzingen’ in de spoorligging gemeten: het 


spoor gaat hier omhoog. De oorzaak hiervan ligt in het bij de aanleg van de 


spoorbaan gebruikte materiaal dat zwelt onder invloed van vocht. Tot op heden 


kan het spoor op deze locatie binnen de vereiste toleranties worden gehouden, 


echter zijn de nastelmogelijkheid van de spoorstaafbevestiging bijna uitgeput 


terwijl de verwachting is dat de zwelling nog niet ten einde is. ProRail zet 


voorlopig in op het ontwerpen van een nieuwe spoorligging (inclusief nieuwe 


spoorstaafbevestigingen) voor deze locatie. 


 


2.2.2 Betonkwaliteit 


 


In het kader van de geldende specifieke garantie heeft IenW contractuele 


afspraken gemaakt met de aannemerscombinatie van de Tunnel Rotterdam 


Noordrand over werkzaamheden die de zichtbare schade beheersen. De 


werkzaamheden zijn dit voorjaar afgerond. Voor overige HSL-objecten is na 


uitvoerig onderzoek en een risicoanalyse in 2018 besloten dat de noodzakelijke 


maatregelen in het kader van de nog te verwachte geringe betonschade 


beperkt kunnen blijven tot extra inspectie- en onderzoeksactiviteiten (zie 


VGR41). Over de technische invulling hiervan is met Infraspeed 


overeenstemming bereikt; de contractering is nog niet afgerond. Uit de 


reguliere inspecties komen geen indicaties dat het budget, dat bij VGR41 


beschikbaar is gesteld voor de resterende betonschade, ontoereikend is. 
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3 Nieuwe infrastructurele maatregelen 


Nadat de HSL-Zuid in 2006 is opgeleverd en in 2009 in gebruik is genomen, 


zijn op verzoek van de Staat nog diverse aanpassingen aan de infrastructuur 


doorgevoerd. In dat kader heeft ProRail in de verslagperiode gewerkt aan 


voorbereiding en realisatie van infrastructurele maatregelen ter verbetering 


van de prestaties van het vervoersaanbod op de HSL-Zuid en aan 


voorbereiding van infrastructurele maatregelen ter vermindering van de 


geluidshinder. 


3.1 Geluidsmaatregelen 


De Tweede Kamer is per brief van 1 oktober 201511 geïnformeerd over het 


pakket aan geluidsmaatregelen langs de HSL-Zuid. ProRail realiseert de 


geluidsmaatregelen in overleg met de betrokken gemeenten en bewoners, 


Infraspeed en IenW. In vergelijking met geluidsmaatregelen langs 


conventioneel spoor vergt dit project meer tijd, vanwege de specifieke 


karakteristieken van de HSL-Zuid. In de verslagperiode is gestart met de 


ontwerpfase voor alle locaties waar geluidsmaatregelen getroffen worden. De 


contractering van Infraspeed voor het eerste deel van dit project is afgerond en 


naar verwachting wordt er eind dit jaar gestart met de eerste fase van 


realisatie.   


 


3.2 Maatregelen ter verbetering prestaties 


 
Vanaf 2017 werken ProRail en NS in het kader van het Verbeterprogramma  


HSL-Zuid aan concrete operationele maatregelen om de prestaties op korte 


termijn te verhogen. Daarnaast bereiden ProRail en NS investeringen voor die 


de betrouwbaarheid op (middel)lange termijn verder kunnen verbeteren. Voor 


onderstaande maatregelen zijn de investeringsvoorstellen goedgekeurd en 


deze projecten zijn in de planuitwerkings- of realisatiefase. Voor een deel van 


de overige maatregelen loopt nog onderzoek naar technische haalbaarheid en 


kosteneffectiviteit. Voor een aantal maatregelen wordt de start van de 


realisatie voorbereid. Over de voortgang van infrastructurele maatregelen 


t.a.v. geluidshinder en maatregelen ter verbetering van de prestaties HSL-Zuid 


wordt ook gerapporteerd in de reguliere begrotingsrapportages (MIRT-blad 781 


– Maatregelenpakket HSL-Zuid).   
 


Windschermen op de HSL-Zuid 
Dit omvat het plaatsen van windschermen op de Brug Hollandsch Diep en op de 
toe- en afritten naar deze brug. Voor het ontwerpen van de voor Nederland 
unieke windschermen (boven open water langs hogesnelheidslijn) was een 


uitvoerige planstudie nodig waarbij ook werd gekeken naar het effect van de 


                                                
11 Tweede Kamer, Vergaderjaar 2015-2016, Kamerstuk 22026 nr. 482 
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schermen op de stabiliteit van de brug. De contractering van dit project bij 
Infraspeed is deze zomer afgerond. Realisatie is gepland in november 2020.  


 
Extra schakeling in spanningssluis 
Spanning-aarde rijden (kortsluiting) is een belangrijke oorzaak van de lange 
duur van strandingen in de spanningssluizen. Door een extra schakeling in alle 
spanningssluizen op de HSL aan te brengen, wordt de kans op het maken van 
spanning-aarde verkleind. Als gevolg van de Corona-crisis kon de benodigde 


expertise niet naar Nederland komen, daarom is de realisatie van deze 
maatregel vertraagd. Een nieuwe planning volgt dit najaar.   


 
Verplaatsen stopmarkeerbord bij Zevenbergschenhoek  
Het verplaatsen van het stopmarkeerbord en de daaraan gerelateerde 
aanpassing van de beveiligingsconfiguratie bij de spanningssluis 
Zevenbergschenhoek verbeteren naar verwachting de prestaties. Het 


verkennend onderzoek inclusief het voorlopig verkeerstechnisch ontwerp is 
gereed. In het najaar van 2019 is besloten om de start van dit project  uit te 
stellen om meer efficiëntie te creëren door synergie met andere projecten. Eind 
2020 wordt besloten over de start van dit project.  
 
Preventieve maatregelen tegen overlast zwanen 
De in VGR42 aangekondigde pilot met extra maatregelen om te voorkomen dat 


zwanen op de HSL Zuid terecht komen lijkt effectief. In de periode na realisatie 
van deze extra maatregelen is het aantal incidenten met zwanen lager dan in 
de vergelijkbare periode in 2018.  


 
Inspectiecamera’s in spanningssluizen 
Met de inmiddels geplaatste inspectiecamera’s worden de doorlooptijd van een 
versperring na het rijden van spanning-aarde verkort met 59 minuten (van 


1:12u naar 0:13u). 
 
Testlab ERTMS  
Het ERTMS-testlab versnelt de introductie van nieuw/ aangepast materieel op 
de HSL. De realisatie van het testlab is afgerond. Het testlab wordt gebruikt bij 
de introductie van de ICNG. 
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4 Vervoer 


4.1 Reizigersgroei 


 
Tot en met 2018 was de groei op de HSL-Zuid fors. In 2019 hield de groei van 


het aantal reizigerskilometers over de HSL-Zuid aan, al was die minder sterk 


dan voorgaande jaren. In 2019 als geheel was de reizigerskilometergroei op de 


HSL 4,8% t.o.v. het jaar ervoor. Ter vergelijking: op het hoofdrailnet als 


geheel (inclusief HSL) was de gemiddelde groei in 2019 4,2%. Het eerste 


halfjaar van 2020 is gekenmerkt door het coronavirus in Nederland. Het 


coronavirus heeft een grote impact op de samenleving en daarmee ook op het 


reizen met de trein. Vanaf maart 2020 zijn de reizigerskilometers fors gedaald. 


De HSL is hierop geen uitzondering. Door de getroffen maatregelen zijn vanaf 


maart t/m het einde van deze rapportageperiode (Q2 2020) geen 


representatieve reizigerskilometers beschikbaar op treinserie en trajectniveau. 


Hierdoor zijn de reizigerskilometers van Q1 2020 niet compleet (en daarmee 


niet vergelijkbaar met eerdere jaren) en van Q2 2020 niet beschikbaar. 


 


Per begin Q2 2019 is de Thalys gaan rijden naar Disneyland (Marne la Vallee) 


en de luchthaven van Parijs (Charles de Gaulle), deze bestemming is in de 


plaats gekomen van Thalys bestemming Lille. Hierdoor is in de tweede helft 


van 2019 het aantal internationale reizigerskilometers weer toegenomen. In de 


eerste helft van 2020 zijn vanwege corona de internationale treinen fors 


afgeschaald.  
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* Het aantal internationale reizigerskilometers wordt in principe gevormd 


door de reizigerskilometers van Thalys en de internationale reizigers in de IC 


Brussel. De reizigerskilometers van Eurostar kunnen door NS echter niet 


geleverd worden en zijn dus geen onderdeel van de in deze tabel genoemde 


internationale reizigerskilometers. 


** Er kan sprake zijn van afrondingsverschillen.  


*** Door de getroffen coronamaatregelen zijn er geen representatieve 


reizigerskilometers beschikbaar op treinserie en trajectniveau. Hierdoor zijn 


de reizigerskilometers van Q1 2020 niet compleet en van Q2 2020 niet 


beschikbaar.  


**** Per 1-1-2020 is de methodiek gewijzigd naar een berekening 


uitgevoerd op in- en uitcheck gegevens voor de omvang van de OV 


Studentenkaart. Voor de vergelijkbaarheid heeft er een herberekening 


plaatsgevonden van de eerdere jaren o.b.v. de nieuwe methodiek die vanaf 


1-1-2020 geldt. Dit leidt tot een iets lagere omvang van de 


reizigerskilometers over de periode 2015-2019, en daarmee tot afwijkende 


cijfers t.o.v. de vorige voortgangsrapportages.   


  Reizigerskilometers (x mln.) 


  Binnenland Internationaal Totaal 


Q1-15 93   55   148  


Q2-15 113   72   184  


Q3-15 116   72   188  


Q4-15 131   59   191  


Q1-16 130   54   184  


Q2-16 143   74   217  


Q3-16 143   72   215  


Q4-16 153   63   216  


Q1-17 189   62   251  


Q2-17 217   75   292  


Q3-17 219   78   297  


Q4-17 225   72   296  


Q1-18 222   72   294  


Q2-18 257   131   388  


Q3-18 244   138   382  


Q4-18 256   109   365  


Q1-19 238   95   333  


Q2-19 260   129   388  


Q3-19 250   140   390  


Q4-19 264   121   386  


Q1-20 200 


niet compleet i.v.m 


corona 


89 


niet compleet i.v.m 


corona 


289 


Q2-20 n.b.  i.v.m corona n.b. i.v.m corona  
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4.2 Ontwikkeling HSL-Zuid aanbod 


Op 7 juli jl. zijn de Vierlandenverdragen voor grens- en beveiligingscontroles 


getekend die nodig zijn om een directe treinverbinding Amsterdam- Londen te 


kunnen realiseren. Benodigde paspoort- en beveiligingscontroles kunnen 


hierdoor plaatsvinden in Amsterdam en Rotterdam. De reistijd naar Londen zal 


hiermee rond de 4 uur bedragen. Eurostar werkt samen met NS International 


aan de voorbereidingen om eind oktober 2020 te starten met deze directe 


dienst. Vanwege de impact van corona zal gestart worden met twee directe 


services per dag. In 2021 wordt de introductie van de derde en vierde directe 


service verwacht. Per mei 2021 is ook een vijfde service aangevraagd bij de 


ACM. Door de introductie van de directe dienst wordt de flexibiliteit voor de 


reiziger verbeterd en is de concurrentie met het vliegtuig verder vergroot.  







 


12 


 


 


 


5 Financiën 


 
5.1 Verslagperiode 
 
Projectbudget (€ mln) 
 


Stand VGR 42 7.281,0  


Budgetmutaties t/m voorjaarsnota 
2020  


-9,1  


Stand VGR 43  7.271,9  


 
In de verslagperiode is per saldo € 9,1 miljoen onttrokken aan het budget, 
zijnde de toevoeging van € 15,3 miljoen uit de investeringsruimte spoor ter 
dekking van de meerkosten voor zettingsproblematiek, de overboeking van € 
23,9 miljoen naar artikel 13.04 waar de uitgaven voor zettingsproblematiek 


verantwoord worden en per saldo € 0,5 miljoen aan diverse kleinere 
overboekingen van en naar andere artikelen. 
 
Verplichtingen (€ mln) 
 


Stand VGR 42 7.264,4  


Realisatie verslagperiode  0,2 


Stand VGR 43  7.264,6  


 


In de verslagperiode is voor € 0,2 miljoen aan verplichtingen inzake het 
Schadevergoedingsschap, grondverwerving en onderzoek zettingen 
gerealiseerd. 
 
Uitgaven (€ mln) 
 


Stand VGR 42 7.264,4  


Realisatie verslagperiode  0,2 


Stand VGR 43  7.264,6  


 
In de verslagperiode is voor € 0,2 miljoen aan uitgaven inzake het 
Schadevergoedingsschap, en grondverwerving gerealiseerd. 


 
 
Ontvangsten (€ mln) 


  


Stand VGR 42 353,4  


Realisatie verslagperiode 0,9  


Stand VGR 43  354,3  


 
In de verslagperiode is voor € 0,9 miljoen aan ontvangsten inzake 
grondverkopen gerealiseerd. 
 
5.2 Toekomstgerichte financiële informatie  


 
Afwikkeling grondverwerving en schadeverzoeken 


Het resterend budget op artikel 17.03 bedraagt nog € 7,3 miljoen. De uitgaven 


voor de afwikkeling van grondverwerving en schadeverzoeken zullen naar 
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verwachting maximaal € 5,8 miljoen bedragen op basis van de huidige 


inschattingen van het Schadevergoedingsschap HSL-Zuid/A16/A4 en ProRail. 


Voor de nog uit te voeren evaluaties is naar schatting maximaal € 1 miljoen 


benodigd. De waarde van de nog te verkopen restgronden wordt door het 


Rijksvastgoedbedrijf momenteel op € 3 miljoen geschat. Op basis van de 


huidige inzichten is voor deze onderdelen derhalve voldoende budget 


beschikbaar.  


 


Zettingen 


In 2017 is een risicoanalyse uitgevoerd naar de te verwachten kosten voor de 


zettingenproblematiek op de HSL-Zuid. Op basis van deze analyse was de 


verwachting dat de noodzakelijke nog uit te voeren maatregelen nog € 16 


miljoen zouden kosten. In 2018 is deze analyse geactualiseerd welke laat zien 


dat de nog te verwachten kosten moeten worden bijgesteld naar € 27,4 


miljoen. De toename houdt verband met het aantal te herstellen voegen op de 


locatie Schuilingervliet. Deze € 27,4 miljoen is beschikbaar op artikel 13.04 


Geïntegreerde contractvormen: op dit artikel wordt ook de realisatie van de 


uitgaven verantwoord. 


 


Medio 2020 is de risicoanalyse geactualiseerd voor locaties Rijpwetering en 


Westrik. Daaraan is de nieuwe locatie Oude Terp toegevoegd. De locatie 


Schuilingervliet is buiten beschouwing gelaten, omdat daar nog een pilot loopt 


om de bestaande herstelmethode te optimaliseren. De volledige risicoanalyse is 


daarom naar verwachting in 2021 beschikbaar. Op basis van de huidige 


informatie zal de eerder beschikbaar gestelde € 27,4 miljoen voor het oplossen 


van de zettingsproblematiek naar verwachting niet voldoende zijn. Nadat de 


analyse in 2021 compleet is zal worden vastgesteld in hoeverre de te 


verwachten kosten kunnen worden opgevangen binnen het totaal beschikbare 


budget op artikel 13.04 en hoeveel aanvullend budget beschikbaar gesteld zal 


moeten worden. Naar verwachting zal voor locatie Westrik in 2021 gestart 


worden met aanpak van die locatie. Hiertoe is voldoende budget beschikbaar. 


Voor de locaties Rijpwetering en Oude Terp wordt de definitieve aanpak en de 


planning nog nader uitgewerkt, zoals beschreven in hoofdstuk 2. 


 


Beton 


In 2018 is een risicoanalyse uitgevoerd naar de te verwachten kosten voor de 


betonproblematiek op de HSL-Zuid. Op basis van deze analyse was de 


verwachting dat de noodzakelijke nog uit te voeren maatregelen nog € 3,9 


miljoen zouden kosten. Deze € 3,9 miljoen is beschikbaar op artikel 13.04 


Geïntegreerde contractvormen: op dit artikel wordt ook de realisatie van de 


uitgaven verantwoord. 


 


Uit de reguliere inspecties komen geen indicaties dat het budget dat bij VGR41 


beschikbaar is gesteld voor de resterende betonschade ontoereikend is.  
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Bijlage 1: Overzicht Kamerstukken  


 


In de verslagperiode hebben de volgende Kamerstukken betrekking op de HSL-


Zuid. 


 


 


Datum Onderwerp Kamerstuk 


12 september 


2019 


Brief Halfjaarrapportages 2019 NS 


en ProRail 


Kst-29984-863 


13 september 


2019 


Antwoord op vragen van het lid 


Ziengs over het bericht 'Risico 


voor NS met grote bestelling van 


treinmaterieel HSL' 


Kst-2019D35237 


17 september 


2019 


Vaststelling van de 


begrotingsstaat van het 


Infrastructuurfonds voor het jaar 


2020 


Kst-35300-A-2 


17 september 


2019 


Aanbiedingsbrief MIRT overzicht 


2020 


Kst-35300-A-4 


27 september 


2019 


Antwoord op vragen van het lid 


Amhaouch over het in zicht zijn 


van het spoorplafond 


Kst-2019D37249 


3 oktober 2019 Programma Hoogfrequent 


Spoorvervoer. 


Voortgangsrapportage 2019 


eerste half jaar 


Kst-2019D39110 


8 oktober 2019 Aanbiedingsbrief beantwoording 


feitelijke vragen begrotingsstaten 


van het Ministerie van 


Infrastructuur en Waterstaat (XII) 


en Vaststelling van de 


begrotingsstaat van het 


Infrastructuurfonds 


Blg- 2019D39758 


10 oktober 


2019 


Aanbiedingsbrief 42e 


Voortgangsrapportage (VGR) 


HSL-Zuid 


Kst-22026-509 


24 oktober 


2019 


Aanbiedingsbrief rapport ADR 


over VGR 42 


Kst-22026-510 


29 oktober 


2019 


Verslag van algemeen overleg 


Spoor (25 september 2019) 


Kst-29984-869 


 


29 oktober 


2019 


Elfde voortgangsrapportage 


ERTMS 


Blg-2019D43053 


15 november 


2019 


Lijst van vragen en antwoorden 


bij vaststelling begrotingsstaat IF 


2020 


Kst-35300-XII-77 


26 november 


2019 


Aanbiedingsbrief begrotingsstaat 


IF 2020 


Kst-35350-A-2 
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16 december 


2019 


Initiatiefnota van het lid Kröger: 


Luchtvaart op de rails 


(ongecorrigeerd stenogram) 


Kst-2019D52321 


19 december 


2019 


Brief plan voor 


overprogrammering 


Kst- 35300-A-72 


19 december 


2019 


Antwoord op vragen van de leden 


Schonis en Sienot 


Kst-2019D52114 


16 januari 


2020 


Antwoord op vragen van het lid 


Amhaouch over het bericht dat de 


ondergrond van treinen niet 


berekend is op snellere, langere 


en zwaardere treinen 


Kst-2019D53704 


17 januari 


2020 


Verslag van notaoverleg MIRT (25 


november 2019) 


Kst-35300-A-73 


29 januari 


2020 


Verslag van een notaoverleg, 


gehouden op 16 december 2019, 


over de initiatiefnota van het lid 


Kröger: Luchtvaart op de rails 


Kst-35266-17 


30 januari 


2020 


HSL-Zuid Eindevaluatie. 


Eindevaluatie Groot Projectstatus 


aanlegproject HSL-Zuid 


Kst-2020D03458 


30 januari 


2020 


Aanbiedingsbrief Eindevaluatie 


grootprojectstatus HSL Zuid 


Kst-22026-511 


4 februari 2020 Aanbiedingsbrief planning 


investeringspilots baten-


lasteninformatie en tussentijdse 


evaluatie 


Kst-31865-165 


4 februari Motie van lid Moorlag over 


plannen voor HSL-verbindingen 


uitwerken 


Kst-29696-12 


5 februari 2020 Regeling van de Minister van 


Infrastructuur en Waterstaat tot 


wijziging van de 


Gemeenschappelijke regeling 


schadevergoedingsschap HSL-


Zuid, A16 en A4 


Kst-2020D04490 


7 februari 2020 Brief regering: Besluit houdende 


wijziging van de 


Gemeenschappelijke regeling 


Schadevergoedingsschap HSL-


Zuid 


Kst-22026-512 


18 februari 


2020 


Position Paper internationaal 


personenvervoer per spoor 


Kst-29984-887 


19 februari 


2020 


Convocatie inbreng feitelijke 


vragen Eindevaluatie 


grootprojectstatus HSL-Zuid d.d. 


18 maart 


Kst-2020D07114 


20 februari 


2020 


Brief: Uitvoering van de motie 


van de leden Amhaouch en 


Schonis over een sluitend plan op 


Kst-32404-97 







 


16 


 


 


het gebied van de capaciteit op 


het spoor (Kamerstuk 29984-875) 


18 maart 2020 Lijst van vragen over de 


eindevaluatie grootprojectstatus 


HSL Zuid (Kamerstuk 22026-511) 


Kst-2020D10983 


15 april 2020 Lijst van vragen en antwoorden 


over de eindevaluatie 


grootprojectstatus HSL Zuid 


Kst-22026-513 


22 april 2020 Programma Hoogfrequent 


Spoorvervoer. 


Voortgangsrapportage 2019 


tweede half jaar 


Kst-2020D15494 


24 april 2020 Verslag van Algemeen Overleg, 


gehouden op 4 maart 2020, over 


spoor, spoorveiligheid en ERTMS 


Kst-29984-892 


28 april 2020 Brief: Verzoek om aanvullend 


onderzoek te doen inzake 


doelstellingen HSL-Zuid 


Kst-2020D16249 


7 mei 2020 Brief regering: Jaarrapportages 


2019 NS en ProRail 


Kst-29984-893 


20 mei 2020 Brief aan de Kamervoorzitter over 


aanbieding jaarrapportage 


procedureregeling Grote Projecten 


2019 


Kst-26399-21 


20 mei 2020 Antwoord op vragen van het lid 


Schonis over het bericht 


'Onderzoek: Met hyperloop 


binnen half uur van Amsterdam 


naar Brussel' 


Kst-2020D19613 


9 juni 2020 Twaalfde voortgangsrapportage 


ERTMS 


Kst-33652-76 


12 juni 2020 Hoofdlijnen integrale besluit 


marktordening op het spoor na 


2024 


Kst-29984-899 


29 juni 2020 Lijst van vragen over 


spoorordening 


Kst-2020D26902 


17 juli 2020 Lijst van vragen en antwoorden 


over hoofdlijnen integrale besluit 


marktordening op het spoor na 


2024 (Kamerstuk 29984-899) 


Kst-29984-900 


21 juli 2020 Lijst van vragen en antwoorden 


over de voortgangsrapportage 


Programma Hoogfrequent 


Spoorvervoer 2019-2 en 


rapportage ADR (Kamerstuk 


32404-98) 


Kst-32404-99 


30 juli 2020 Verslag algemeen overleg MIRT 


(25 juni 2020) 


Kst-35300-A-115 
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> Retouradres Postbus 20901 2500 EX  Den Haag 


De voorzitter van de Tweede Kamer 


der Staten-Generaal 


Binnenhof 4 


2513 AA  DEN HAAG 


  


Datum 16 oktober 2020 


Betreft 43e Voortgangsrapportage HSL-Zuid 


  


 


 


Geachte voorzitter, 


Met deze brief bied ik uw Kamer de 43e Voortgangsrapportage (VGR) HSL-Zuid 


aan. Deze rapportage betreft de periode van 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2020.  


Het eerste halfjaar van 2020 is gekenmerkt door het coronavirus in Nederland. 


Het coronavirus heeft een grote impact op de samenleving en daarmee ook op het 


reizen met de trein. De HSL is hierop geen uitzondering: vanaf half maart is de 


dienstregeling op de HSL fors afgeschaald. Eind april is een deel van de 


binnenlandse dienstregeling weer langzaam opgestart en sinds 29 juni is het 


binnenlandse aanbod op de HSL weer als voor het begin van de coronacrisis. De 


internationale verbindingen van Thalys en Eurostar naar Brussel, Parijs en Londen 


zijn nog niet op het niveau van voor de coronacrisis. De recente ontwikkelingen in 


Europa hebben als gevolg dat er weer verdere reisbeperkingen zijn voor 


Nederland naar o.a. België en Frankrijk. Als gevolg daarvan lopen 


reizigersaantallen terug en heeft Thalys haar bediening van en naar Nederland 


weer verder moeten afschalen. 


 


Desondanks zijn voor de directe treinverbinding naar Londen in afgelopen periode 


mooie stappen gezet. Ik heb namens Nederland de twee benodigde 


Vierlandenverdragen voor beveiligings- en grenscontroles ondertekend, waarmee 


deze treinverbinding definitief in werking kon worden gesteld. Naar verwachting 


kan eind oktober van dit jaar gestart worden met de directe service van de 


Eurostar vanuit Nederland.  


 


Ook op de start van de introductie van de Intercity Nieuwe Generatie (ICNG) heeft 


de coronacrisis effect1, maar sinds juni zijn de eerste opleidingstrein en de eerste 


testtrein in Nederland gearriveerd en zijn NS en ProRail gestart met testen op de 


HSL. Deze testen zijn van groot belang voor een zorgvuldige, betrouwbare en 


verantwoorde introductie van nieuw materieel. Door de ontwikkelingen rondom 


COVID blijft de planning nog onzeker. Ik heb NS daarom gevraagd zich maximaal 


te blijven inspannen om de vertraging van de introductie van de ICNG zo veel 


mogelijk te beperken en de reiziger zo goed als mogelijk over de introductie te 


                                                
1 Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, Kamerstuk 29 984 nr. 898 
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informeren. Ik zal uw Kamer uiteraard op de hoogte houden van de 


ontwikkelingen.   


 


In deze brief sta ik verder stil bij de hoofdpunten uit de VGR HSL-Zuid, waaronder 


de ontwikkelingen op de infrastructuur. Vervolgens wordt de stand van zaken 


rondom spoorstaafschade en GSM-R toegelicht. Tot slot ga ik in op uw verzoek 


met betrekking tot de eindevaluatie van de grootprojectstatus HSL-Zuid.  


 


Hoofdpunten 43e voortgangsrapportage 


 


Ontwikkelingen infrastructuur  


 


Verbetermaatregelen  


Ik heb reeds € 60 mln. beschikbaar gesteld2 voor maatregelen aan de 


infrastructuur die op korte en middellange termijn de complexiteit verminderen en 


de prestaties moeten verbeteren. Inmiddels zijn er diverse maatregelen 


goedgekeurd voor een groot deel van het beschikbare budget. Een mooie stap 


hierin is de afronding van de contractering van Infraspeed voor de 


windmaatregelen voor de Brug Hollandsch Diep. Op de brug worden 


windschermen geplaatst, zodat ook met harde wind met hoge snelheid gereden 


kan worden. De realisatie hiervan is gepland in november 2020. Het aantal dagen 


per jaar dat het treinverkeer op de HSL-Zuid op de zuid-sectie (Rotterdam-


Belgische Grens) door harde wind werd vertraagd of stilgelegd varieerde de 


afgelopen jaren tussen de 23 en 58. Met windschermen op de brug Hollandsch 


Diep zal dat aantal substantieel verminderen. Voor een deel van de overige 


maatregelen binnen dit pakket loopt nog onderzoek naar technische haalbaarheid 


en kosteneffectiviteit. Deze maatregelen worden komend verslagjaar verder 


uitgewerkt. Over de voortgang wordt uw Kamer geïnformeerd  in de budgettaire 


nota’s van Infrastructuurfonds (artikel 13.03, aanleg spoor).  


 


Geluidsmaatregelenpakket 


Er wordt gewerkt aan maatregelen die de geluidsoverlast die omwonenden 


ervaren verminderen. De invulling van het pakket is overeengekomen met de 


betrokken gemeenten en ProRail realiseert de geluidsmaatregelen in overleg met 


de gemeenten en bewoners, Infraspeed en IenW. De ontwerpfase voor deze 


maatregelen is reeds in gang gezet en voor het eerste deel van de realisatie is de 


contractering van Infraspeed afgerond. Ik ben erg verheugd om te melden dat de 


realisatie van deze eerste fase in december dit jaar zal starten. In deze fase zal 


gewerkt worden aan het plaatsen van nieuwe schermen en het absorberend 


maken van bestaande geluidsschermen.  


 


Restproblematiek HSL-Zuid  


Op de HSL-Zuid resteert nog een aantal restpunten met betrekking tot de aanleg. 


Eén van deze restpunten betreft de zettingenproblematiek op de HSL-Zuid. 


In 2017 en 2018 zijn risicoanalyses uitgevoerd naar de te verwachten kosten voor 


deze zettingenproblematiek. In 2020 is de risicoanalyse geactualiseerd voor 


locaties Rijpwetering en Westrik. Daaraan is de nieuwe locatie Oude Terp 


toegevoegd. De locatie Schuilingervliet is buiten beschouwing gelaten, omdat daar 


nog een pilot loopt om de bestaande herstelmethode te optimaliseren. Pas als de 


                                                
2 Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, Kamerstuk 22026 nr. 482 
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pilot is afgerond zal ProRail een keuze kunnen maken voor een herstelmethode die 


de grootste kans op een blijvend goed resultaat heeft. De volledige risicoanalyse is 


daarom naar verwachting in 2021 beschikbaar.  


 


ProRail verwacht voor de locatie Westrik in 2021 te starten met de structurele 


aanpak van die locatie. Hiertoe is voldoende budget beschikbaar. Voor de locaties 


Rijpwetering en Oude Terp wordt de definitieve aanpak en de planning nog nader 


uitgewerkt. Voor beide locaties geldt dat structurele maatregelen pas op termijn 


noodzakelijk zijn, maar hiervoor zal wel binnenkort de voorbereiding starten. 


 


Spoorstaafschade en GSM-R  


U bent eerder geïnformeerd over spoorstaafschade op de HSL-Zuid. Het standpunt 


van de infraprovider van de HSL-Zuid, Infraspeed, is dat de ontstane schade 


wordt veroorzaakt door het ingezette materieel (TRAXX-locomotieven) en heeft de 


Staat daarom verzocht om de schade te compenseren3. De Staat deelt dit 


standpunt niet. In overleg met Infraspeed is inmiddels een arbitrageprocedure 


gestart. Ook over de dienstverlening GSM-R4 op de HSL-Zuid, verschillen de Staat 


en Infraspeed van mening. Hierover ben ik tevens in gesprek met de 


infraprovider. Wanneer er nadere ontwikkelingen zijn zal ik uw Kamer hierover 


informeren. 


 


Eindevaluatie grootprojectstatus HSL-Zuid  


Op 30 januari jl. heb ik de eindevaluatie van de grootprojectstatus HSL-Zuid5 met 


uw Kamer gedeeld. De door de Kamer ingediende schriftelijke vragen over de 


eindevaluatie zijn op 8 april 2020 beantwoord6. Naar aanleiding hiervan heeft uw 


Kamer mij verzocht om haar op basis van aanvullend onderzoek te informeren 


over in welke mate de oorspronkelijke maatschappelijke doelstellingen van de 


aanleg van de HSL-Zuid – te weten (a) de versterking van de economische 


ontwikkelingen van zowel Nederland als de Randstad en (b) treinverkeer als 


vervanging voor auto- en vliegverkeer (substitutie) – zijn verwezenlijkt. 


 


In de afgelopen periode heb ik opnieuw gesproken met verschillende experts op 


het gebied van (beleids)evaluaties van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid 


(KiM), Centraal Plan Bureau en het Ministerie van Financiën over of en hoe deze 


oorspronkelijke doelstellingen het beste kunnen worden geëvalueerd. De 


gezamenlijke conclusie na deze gesprekken is dat een kwantitatieve evaluatie van 


de oorspronkelijke doelstellingen niet mogelijk is, omdat de oorspronkelijke 


doelstellingen indertijd niet geconcretiseerd zijn en er destijds geen specifieke 


data verzameld zijn.  


                                                
3 Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, Kamerstuk 22 026, nr. 505 
4 Het Global System for Mobile communications for Railways, kortweg GSM-Rail of GSM-R, is 
een systeem voor radiocommunicatie voor spoorwegen. 
5 Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020, 22 026, nr. 511 
6 Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020, 22 026, nr. 513 
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Om desondanks een goede invulling te kunnen geven aan het verzoek van uw 


Kamer stel ik om via een kwalitatieve beleidsmatige analyse van beschikbare 


cijfers en inzichten door het KiM zo scherp mogelijk in kaart te laten brengen wat 


de effecten zijn. Over de uitwerking hiervan ben ik in gesprek met het KiM. Ik 


hoop u hier zo spoedig mogelijk over te informeren. 


 


Hoogachtend, 


DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, 


 


 


 


 


 


S. van Veldhoven - Van der Meer 
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Het gebied tussen Schiphol en Amsterdam leent zich bij uit-


stek voor ontwikkelingen met een internationale signatuur. In 


de Structuurvisie Mainport Amsterdam Schiphol Haarlemmer-


meer (SMASH, 2014) is afgesproken een samenhangende en 


integrale ambitie te ontwikkelen: de Kerncorridor Schiphol-


Amsterdam als internationale entree van Nederland. Het is 


nu nodig deze Ontwikkelstrategie ENTER [NL] op te stellen, 


te omarmen en hiermee aan de slag te gaan, zodat de inter-


nationale entree van Nederland ook voor de toekomst wordt 


bestendigd.


Met ENTER [NL] ontwikkelen we een nieuw internationaal 


vestigingsmilieu waarin we werelden samenbrengen. Van 


Schiphol tot Zuidas. Van Eindhoven, Utrecht, Rotterdam en 


Den Haag tot Londen en Parijs. Van Amsterdam tot New York 


en Shanghai. Amsterdam heeft in combinatie met Schiphol 


internationaal een sterke positie die ons economische voor-


spoed en mogelijkheden te investeren in onze leefkwaliteit 


brengt. De internationale concurrentie is echter groot. Het is 


daarom noodzakelijk een schaalsprong te maken: in ons ver-


stedelijkingsprogramma, in onze connectiviteit en ons inter-


nationaal georiënteerde economische programma. ENTER 


[NL] schetst hier de ontwikkelstrategie voor.
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ENTER [NL] wordt ontwikkeld met en voor iedereen. Rei-


zigers, internationale bedrijven, werknemers en inwoners 


komen hier samen. Door goede verbindingen met excellent 


openbaar vervoer, een optimaal, internationaal georiënteerd 


vestigingsklimaat voor mens en bedrijf en een uitnodigende 


mix tussen werken, wonen en groen is dit de plek waar (in-


ter)nationaal, regionaal en lokaal elkaar ontmoeten.


ENTER [NL] omvat verschillende plekken met elk een eigen 


identiteit en waarde. Plekken die leven en dus leven aantrek-


ken. Samen vormen ze de nieuwe, internationale entree van 


Nederland.


ENTER [NL] is van en voor de toekomst. Duurzame ontwikke-


ling en plek voor ontmoeting, vernieuwing en innovatie. 
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 ENTER [NL] 


INLEIDING.


ENTER [NL] internationale entree van Nederland’ is de ontwik-
kelstrategie voor de Kerncorridor Schiphol-Amsterdam. Deze 
ontwikkelstrategie geeft aan hoe de unieke kwaliteiten en de 
aantrekkingskracht van de Amsterdamse binnenstad, de Zuidas 
en Schiphol beter kunnen worden benut voor het versterken 
van de internationale concurrentiepositie van de Metropoolre-
gio Amsterdam en Nederland als geheel. De ontwikkelstrategie 
komt voort uit de Uitvoeringsagenda Structuurvisie Mainport 
Amsterdam Schiphol Haarlemmermeer (SMASH) en is onderdeel 
van de beleidsnota Mainport en Metropool. Hierin wordt inge-
zet op een gebalanceerde groei tussen de Mainport Schiphol en 
de Metropoolregio Amsterdam (MRA). 
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ENTER [NL] sluit aan op gezamenlijke doelstellingen 
van het Rijk en de MRA in de MIRT Gebiedsagenda 
Noordwest Nederland die zich richten op het verster-
ken van de internationale concurrentiepositie. In de 
Gebiedsagenda wordt al aandacht besteed aan de lig-
ging van Schiphol, vlakbij het zakelijke centrum van 
de Zuidas en op relatief korte afstand van de Amster-
damse binnenstad. In weinig steden in de wereld liggen 
de binnenstad en het zakelijke centrum zo dichtbij een 
internationale luchthaven. In de Kerncorridor Schip-
hol-Amsterdam is nog ruimte beschikbaar om nieuwe 
ontwikkelingen in gang te zetten en daarmee de nabij-
heid van Schiphol nog beter te benutten. 


ENTER [NL] stippelt de route uit om dit gebied 
de komende decennia verder te ontwikkelen tot dé 
internationale entree van Nederland. Er lopen er op 
dit moment verschillende programma’s op nationaal, 
regionaal en lokaal niveau die raken aan de ontwikke-
ling van de Kerncorridor Schiphol-Amsterdam. Denk 
daarbij bijvoorbeeld aan de Actieagenda Schiphol, 
het OV-toekomstbeeld, de Ruimtelijk-Economische 
Ontwikkelstrategie (REOS), de Optimalisatie Westtak 
en Zuidtak, de MIRT-verkenning multimodale knoop 
Schiphol, het Masterplan Schiphol en de gebiedsuit-
werkingen Schinkel in het kader van Koers 2025 van de 
gemeente Amsterdam.


De Zuidas en Schiphol Centrum hebben een duidelijke 


signatuur als internationaal georiënteerde zakelijke 


centra, maar zijn inmiddels ‘vol’ gepland. In het gebied 


tussen de Zuidas en Schiphol is nog ruimte beschikbaar 


om aanvullende woon-werkmilieus te ontwikkelen, 


maar op dit moment is dit gebied nog erg versnipperd. 


De verschillende deelgebieden hebben geen duidelijk 


ruimtelijk of economisch profiel. De gebieden zijn 


onderling slecht met elkaar verbonden en de bereik-


baarheid in de gebieden zelf laat te wensen over. Dat, 


terwijl er grootschalige weg- en spoorinfrastructuur 


aanwezig is. Deze vormen echter veelal fysieke bar-


rières voor de toegankelijkheid en de beleving van het 


gebied zelf. De beste manier om dit te ervaren is om er 


een middag rond te lopen of te fietsen. Het is moeilijk 


om van A naar B te komen en het is niet prettig om er 


te verblijven. Hierdoor blijven de natuurlijke kwalitei-


ten van bijvoorbeeld de Nieuwe Meer onderbenut. De 


belangrijkste opgave voor de Kerncorridor Schiphol-


Amsterdam is om het gebied een duidelijker ruimtelijk 


en economisch profiel te geven en in meer samenhang 


te laten ontwikkelen. Goede connectiviteit zowel tussen 


de deelgebieden, als met de rest van Nederland is een 


noodzakelijke randvoorwaarde voor de ontwikkeling 


van het gebied. 
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De ontwikkeling van de Kerncorridor Schiphol-


Amsterdam is om verschillende redenen een urgente 


opgave:


• De huidige groei van de Metropoolregio Amster-


dam (zowel qua bevolking als economie) vraagt 


om meer ruimte voor nieuwe woon-werkmilieus 


in een hoog stedelijke omgeving. De beschik-


bare ruimte op de Zuidas, in de binnenstad en 


op Schiphol zelf zijn beperkt. De Kerncorridor 


Schiphol-Amsterdam biedt ruimte om nieuwe 


woon-werkmilieus te ontwikkelen die zich kun-


nen onderscheiden ten opzichte van andere als 


internationale toplocaties in de nabijheid van 


de internationale hub Schiphol. De druk op de 


ruimte, de aanwezige investeringsbereidheid en 


de behoefte aan internationaal economisch profiel 


voor een betere concurrentiepositie geven nu de 


kans hier invulling aan te geven.  


• Er lopen op dit moment verschillende program-


ma’s en trajecten die van invloed zullen zijn op 


de ontwikkeling van (deelgebieden binnen) de 


Kerncorridor Schiphol-Amsterdam. Vanuit deze 


trajecten dienen zich kansen aan om in het gebied 


te investeren. De verschillende trajecten zijn al-


leen nog niet goed op elkaar afgestemd. 


ENTER [NL] gaat uit van een integraal ontwikkel-
perspectief voor het gehele gebied, waarmee het de 
inzet vanuit de verschillende lopende trajecten (die de 
komende jaren hun stempel op deelgebieden zullen 
zetten) bundelt. 


ENTER [NL] is de ontwikkelstrategie voor de Kern-
corridor Schiphol-Amsterdam. Het stelt een ambitie 
voor de ontwikkeling van het gehele gebied en geeft 
aan wat de belangrijkste principes zijn om die ambitie 
te realiseren. 


Het voorliggende discussiestuk is bedoeld om reacties 
op te halen die als bouwstenen kunnen dienen voor het 
verder vormgeven van de ontwikkelstrategie ENTER 
[NL]. Dit discussiestuk beschrijft de urgentie, de ambi-
tie, de principes en gebiedsprofielen van de Kerncorri-
dor Schiphol-Amsterdam. Het is tot stand gekomen in 
nauwe samenwerking tussen de gemeente Amsterdam, 
Schiphol Group en de gemeente Haarlemmermeer. Het 
is een uitnodiging aan andere partijen om zich hierbij 
aan te sluiten.
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URGENTIE.


De afgelopen jaren kenden de stad en Metropoolregio Amster-
dam ondanks de crisis economische groei en ook een sterke 
bevolkingsgroei. De Metropoolregio Amsterdam is daarmee een 
belangrijke motor voor de Nederlandse economie. Om de inter-
nationale concurrentiepositie te versterken is het noodzakelijk 
om voldoende internationale vestigingsmilieus te hebben. De 
Kerncorridor Schiphol-Amsterdam biedt ruimte voor de ontwik-
keling van deze milieus en heeft daarmee de potentie om meer 
bij te dragen aan de economie van Nederland als geheel, mits 
de lopende plannen en toekomstige mogelijkheden nu goed op 
elkaar worden afgestemd.
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(INTER)NATIONAAL PERSPECTIEF
De Metropoolregio Amsterdam (MRA) scoort goed in 


verschillende internationale rankings, met name op het 


gebied van connectiviteit en quality of life. De MRA 


is een internationaal georiënteerde metropool, van 


menselijke maat, met een open cultuur en een goede 


verbondenheid met de rest van de wereld via een van 


de best verbonden luchthavens ter wereld. Tegelijker-


tijd zien we de internationale concurrentiestrijd tussen 


stedelijke regio’s en hun luchthavens toenemen. De 


afgelopen jaren hebben verschillende onderzoeken 


(OECD, WRR, PBL, RLi) al gewezen op de concur-


rentiestrijd die zich in toenemende mate zal afspelen 


tussen een beperkt aantal sterke stedelijke regio’s in de 


wereld. Op wereldschaal zien we al een verschuiving in 


de top 50 van wereldsteden naar Azië. Binnen Europa 


vindt er een concurrentiestrijd plaats tussen meerdere 


stedelijke regio’s die de ambitie hebben om te kunnen 


concurreren met de sterkste stedelijke regio’s van de 


wereld. 


Ook in ‘Toekomst van de stad’ (RLi) of Triumph of 


the City (Glaeser) wordt gewezen op deze stedelijke 


concurrentie met de stedelijke regio’s als economische 


motor van het land en de nationale economie. Bin-


nen de stedelijke regio zijn de plekken waar mensen, 


goederen en informatie samenkomen de knooppunten 


voor de mondiale economie. Punten waar door sociale, 


culturele en bestuurlijke interactie verdienvermogen 


of toegevoegde waarde ontstaat. Voor het veilig stellen 


van haar positie in deze internationale dynamiek is het 


voor de relatief kleine metropool als de MRA cruciaal 


om de kansen die zich aandienen voor internationale 


topmilieus optimaal te benutten.


Uit internationale vergelijkingen (o.a. Cities of oppor-


tunity, PWC 2013) blijkt dat steden de komende jaren 


miljarden investeren in de ontwikkeling van nieuwe 


zakelijke topmilieus, nieuwe infrastructuur en ook in 


de kwaliteit van de steden, met veel groen en openbare 


ruimte. Daarnaast wedijveren internationale luchtha-
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vens om zichzelf een uitgangspositie te verschaffen als 


internationale hub. De positie houdt in dat het aantal 


directe bestemmingen groot is en als hub is van groot 


belang voor de concurrentiepositie van de stedelijke 


regio. Dubai is een voorbeeld van een stad die suc-


cesvol is dankzij haar internationale luchtvaarthub. De 


MRA heeft goede kaarten in handen om mee te doen 


op het internationale speelveld. De MRA kenmerkt 


zich doorgoede fysieke en digitale bereikbaarheid, een 


hoogopgeleide beroepsbevolking en een aantrekkelijke, 


diverse en leefbare stedelijke regio. Om dit te behouden 


en verder te versterken is het nodig dat overheden (rijk, 


provincie en gemeenten) en Schiphol binnen de MRA 


samenwerken om de potentie van de Kerncorridor 


verder te ontwikkelen.
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REGIONAAL/LOKAAL PERSPECTIEF
In de MRA is er momenteel veel vraag naar ruimte om 


te wonen en om te werken. Met name in en rondom 


Amsterdam, maar ook in Haarlem ontwikkelt zich 


goed. Ruimte om de vraag naar nieuwe woon-werkmi-


lieus te faciliteren is beperkt. Zeker op plekken waar de 


vraag het grootst is. Binnen de 19e eeuwse gordel van 


Amsterdam is er nauwelijks ruimte beschikbaar. Ook 


op de Zuidas en op Schiphol zelf is de ruimte voor de 


ontwikkeling van nieuwe kantoren schaars geworden. 


Door de groeiende economie en groeiende vraag naar 


locaties in een internationaal topmilieu loopt het tekort 


aan geschikte locaties op korte termijn snel op. 


De huidige druk biedt ook kansen voor ontwikke-


ling van nieuwe, hoogstedelijke woon-werkmilieus. 


Het gebied tussen de Zuidas en Schiphol biedt ruimte 


voor een gemengd milieu in de combinatie internati-


onaal economisch vestigingsmilieu en (hoog)stedelijk 


woonprogramma. De Amsterdamse ontwikkelstrategie 


‘Koers 2025’ zet hierop in, bijvoorbeeld in de Gebieds-


uitwerking Schiphol-Schinkel, waarin ook verbinding 


wordt gemaakt met de Nieuwe Meer. Haarlemmermeer 


werkt aan een nieuwe ontwikkelstrategie voor de stati-


onsomgeving van Hoofddorp als westelijke toegangs-


poort van de Metropoolregio Amsterdam.


Rijk, regio, Schiphol en spoorsector werken in het pro-


ject Multimodale Knoop Schiphol aan verbetering van 


de connectiviteit tussen luchthaven, OV en stationsom-


geving waar een topinrichting van het openbare gebied 


met veel allure voorwaarde is. 


Daarnaast is met het project OV SAAL de capaciteit 


voor het treinverkeer in de zuidflank van Amsterdam 


sterk vergroot en wordt binnenkort gestart met de 


aanleg van het Zuidasdok waarbij de A10 Zuid voor 


een groot deel in een tunnel komt te liggen. 
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Het gebruikmaken van de fysieke nabijheid van de 


binnenstad van Amsterdam, de Zuidas en het knoop-


punt Schiphol biedt voor het bestaand stedelijk gebied 


tussen Hoofddorp en Amsterdam de kans om te 


veranderen van achterkant naar voorkant. Niet langer 


een plek waar je voorbij reist, maar een plek waar je 


naartoe gaat. Een plek met een grote diversiteit en mix 


in wonen, werken en groen waar het voor bestaande 


bewoners en werknemers prettiger wordt om te wonen, 


te werken en te ontspannen.


Enorme dichtheid aan lopende 
programma's en uitwerkingen 
zonder duidelijke samenhang


Binnenstad
Amsterdam


Hoofddorp


Schiphol
Noordwest


Schiphol
Centrum
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AMBITIE.


De Metropoolregio Amsterdam heeft de ambitie tot de top 5 
van stedelijke regio’s in Europa te horen. Deze toppositie brengt 
naast economische groei, werkgelegenheid en innovatievermo-
gen voor de Metropoolregio en Nederland ook de mogelijkhe-
den om te investeren in het verbeteren van de leefkwaliteit. De 
Kerncorridor wordt ontwikkeld als ‘Entree’ van Nederland, als 
de hoofdknoop tussen de wereld en Amsterdam, de MRA en 
Nederland. Met de ontwikkeling van toplocaties voor zakelijke 
en hoogstedelijke woon-werkmilieus, een internationale lucht-
vaarthub en verbindingen naar alle windstreken is het gebied 
tussen Schiphol en Amsterdam dé plek om als internationale en-
tree van Nederland te functioneren. Dit vraagt om een ontwik-
kelperspectief met hoog stedelijke milieus, een breed en divers 
economisch profiel, plekken voor het kunnen clusteren van eco-
nomische activiteiten (specialisatie) en een perfecte lokale, regi-
onale en (inter)nationale connectiviteit.
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TOPPOSITIE
De verwachting is dat er mondiaal circa 25 stedelijke 


regio’s zullen overblijven die de knooppunten vormen 


voor 80 procent van het economische verkeer en waar 


70 procent van de wereldbevolking zich concentreert. 


De MRA heeft de ambitie om te behoren tot deze top 


van de wereld.


Om te kunnen concurreren op Europees en mondiaal 


niveau is ruimte nodig om te groeien. De Kerncor-


ridor kan daarvoor een plek bieden die zich interna-


tionaal onderscheid. Het vormt de zuidflank van de 


Metropoolregio waar zich de grootste economische 


dynamiek bevindt. Juist hier kan het internationale 


vestigingsklimaat van de Metropoolregio Amsterdam 


en Nederland worden versterkt door gebruik te maken 


van haar ligging en de aanwezige kwaliteiten.


INTERNATIONALE ENTREE VAN 
NEDERLAND
De Kerncorridor wordt ontwikkeld als ‘Entree’ van Ne-


derland, als de hoofdknoop tussen de wereld en Am-


sterdam, de MRA en Nederland. Dit betekent uiteraard 


het behoud en verdere versterking van de internatio-


nale connectiviteit. Maar het betekent ook de ontwik-


keling van een ‘Entree’ waar gasten binnenkomen en 


worden ontvangen. Een gebied waar internationaal, 


nationaal, regionaal en lokaal elkaar ontmoeten in een 


uniek en inspirerend gebied. Nauw verbonden met drie 


succesvolle gebieden: het centrum van Amsterdam, de 


Zuidas en Schiphol. Het centrum van Amsterdam is 


van oudsher reeds het internationale ontmoetingspunt 


en in dit perspectief nog steeds de meest aantrekkelijke 


plek van de regio. De Zuidas heeft naast internatio-


nale uitstraling ook een goede verbinding met stad, 


Schiphol en Nederland. Schiphol groeit niet alleen 


als luchthaven, maar ook als plek voor internationale 


business meetings. 


Lokaal


Regionaal


(Inter)nationaal


De Kerncorridor op
drie schaalniveau's
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Dat betekent voor de Kerncorridor een ontwikkeling 


die inzet op interactieve centra voor business mee-


tings, congressen, kennisinstituten, innovatieplatforms 


en creatieve clusters. Een internationaal centrum 


van transactie en ontmoeting, voor startups, handel 


en dienstverlening. Een bruisend hart waar wordt 


gewerkt, gewoond, gerecreëerd en geleefd binnen een 


leefomgeving met kwaliteit. Met nauwe relaties met 


de kennisclusters (bijvoorbeeld Science Park) en de 


creatieve industrie in de omgeving.


Voor internationale relaties en samenwerking zijn 


naast luchtzijdige verbindingen goede, snelle OV 


verbindingen van de Kerncorridor met de omringende 


internationale centra van belang. Zoals directe trein-


verbindingen met Brussel-Parijs, Londen en Ruhrge-


bied – Frankfurt. Door de Noord-Zuidlijn geeft station 


Zuid direct toegang tot de binnenstad en worden 


reistijden via de internationale trein verkort. Internati-


onale uitstraling betekent ook goed verbonden zijn met 


de stad, Nederland en de wereld.  


SCHAALSPRONG EN BUNDELEN KRACHTEN
De reeds aanwezige, uitgesproken kwaliteiten van onze 


kleine metropool zijn niet voldoende om mee te blijven 


doen in de wereldtop. Daarom moet worden ingezet op 


vergroting van ‘massa en dichtheid’ door verdere ver-


dichting en het ontwikkelen van nieuwe hoogstedelijke 


werk-woonmilieus en het verder uitbouwen van het 


internationale business milieu rondom de Zuidas en 


Schiphol. Er kan worden meegelift op de enorme aan-


trekkingskracht en de trek naar de stad die nu gaande 


is. Nieuwe ontwikkelingen moeten hierop aansluiten 


en kwaliteit toevoegen in nauwe samenwerking met 


andere economische kerngebieden in Nederland. 


Door snellere en directere verbindingen met de 


omgeving van de Kerncorridor ontstaat een sterker 


interactiemilieu met een grotere diversiteit en een 


groter arbeidspotentieel (Human Capital). Den Haag, 


Rotterdam, Utrecht, Eindhoven en Amsterdam vormen 


samen een krachtig economisch netwerk met ieder een 


eigen signatuur. Door deze goed met elkaar te verbin-


den worden verschillende kwaliteiten gebundeld. De 


Kerncorridor kan hiervoor de internationale toegang 


vormen.


Behoud en ontwikkeling van een snelle, betrouwbare 


en comfortabele connectiviteit tussen Den Haag – 


Rotterdam, Utrecht – Eindhoven en Zuidas -Schiphol 


versterkt de onderlinge relatie. Daarnaast is goede 


afstemming nodig tussen deze stedelijke gebieden over 


economische profielen en hoe gezamenlijk op te trek-


ken in internationaal perspectief. Dit wordt uitgewerkt 


in het kader van de Ruimtelijk-economische ontwik-


kelstrategie (REOS). Het vraagt om een schaalsprong 


in connectiviteit, waarin nog meer dan voorheen wordt 


ingezet op snelle, comfortabele en betrouwbare ver-


bindingen met een nadruk op optimalisering van het 


openbaar vervoer, zowel regionaal als (inter-)nationaal.


De Kerncorridor op
drie schaalniveau's
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PRINCIPES.


Van de binnenstad van Amsterdam tot de Zuidas, Schiphol en 
de stationsomgeving van Hoofddorp: alle plekken in deze zone 
krijgen in de nabije toekomst een nog beter internationaal aan-
trekkelijk vestigingsklimaat voor werken én wonen. Met meer 
kwaliteit van het te realiseren ruimtelijke en economische pro-
gramma, de (inter)nationale, regionale en lokale verbindingen, 
openbare ruimte en het groen in de Kerncorridor. De samen-
hang wordt geborgd door vijf generieke principes voor toekom-
stige ontwikkelingen.
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PRINCIPE #1 
GEEF INTERNATIONALE 
ALLURE 


PRINCIPE #2
BIED PLEKKEN VOOR 
ECONOMISCH ONDER-
SCHEIDENDE PROGRAMMA'S


PRINCIPE #3
VERBIND PLEKKEN MET 
EXCELLENT OPENBAAR 
VERVOER


PRINCIPE #4
MAAK EEN PLEK VOOR 
IEDEREEN


PRINCIPE #5
ZORG VOOR DUURZAME 
ONTWIKKELING
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De ambitie voor ENTER [NL] betekent een bundeling 
van ontwikkelingen in het gebied tussen Hoofddorp en 
de hoofdstad. De Entree bestaat uit meerdere gebieden 
die elk hun eigen identiteit en waarde hebben. Het is 
een uniek gegeven waar verschillende schaalniveaus 
elkaar ontmoeten op zowel sociaal, ruimtelijk als eco-
nomisch vlak. 


ENTER [NL] wordt inclusief en adaptief ontwikkeld 


met de luchthaven Schiphol, de Zuidas en de binnen-


stad van Amsterdam als unieke toplocaties. De ambitie 


voor de Entree van Nederland is om deze plekken beter 


onderling te verbinden en ruimtelijk te versterken, 


inclusief de aangrenzende gebieden. Het versterken van 


de verbinding tussen binnenstad, Zuidas, Schiphol en 


Hoofddorp creëert de noodzakelijke drager van deze 


internationale gebiedsontwikkeling . Door de integratie 


van luchthaven Schiphol in de ontwikkelstrategie wordt 


de internationale positie van Amsterdam en de MRA 


versterkt én de leefbaarheid vergroot. De dualiteit van 


de ontwikkelstrategie schuilt enerzijds in de ambitie 


van het grote gebaar en anderzijds in de ambitie van 


flexibiliteit en adaptief vermogen om in te spelen op de 


onvoorspelbare ontwikkelingen in de toekomst.
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INTERNATIONAAL HART VAN NEDERLAND 
EN DE METROPOOLREGIO
De Entree van Nederland is het internationale hart 
van Nederland en maakt onlosmakelijk deel uit van 
de Metropoolregio Amsterdam. Dit gebied biedt een 
unieke kans voor een nieuw internationaal topmi-
lieu in Nederland met sterke regionale, nationale en 
internationale verbindingen. De ontwikkelingen in dit 
gebied richten zich dan ook op het versterken van dit 
internationale karakter door middel van een duidelijke 
programmering, identiteit, voorzieningen en ver-
bondenheid. Dit is een gezamenlijke ambitie van alle 
betrokken partijen en deze dragen de verantwoorde-
lijkheid om de Kerncorridor tot een succes te maken. 
Daarvoor zijn duidelijke procesafspraken tussen de 
partijen nodig over de ontwikkeling van deelgebieden 
en regie op het geheel. 


HERKENBAAR EN GASTVRIJ
De Entree van Nederland ontwikkelt zich als een zone 
met herkenbare plekken. Unieke gebouwen, contou-
ren, uitzichten en een station van internationale allure 
bepalen de internationale identiteit. Iedereen moet zich 
welkom voelen in het gebied, van internationale
zakenreiziger tot lokale bewoner.


PRINCIPE #1


GEEF
INTERNATIONALE 


ALLURE
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PLEK VAN ECONOMISCHE GROEI
Het gebied tussen Hoofddorp, Schiphol, Zuidas en de 
binnenstad van Amsterdam is nu al het gebied waar 
economische groei in de MRA zich concentreert. Door 
in deze as ruimte te bieden voor verdere economische 
groei biedt de MRA ruimte aan toekomstige economi-
sche groei van Nederland.


INTERNATIONAAL, INNOVATIEF & ONDER-
SCHEIDEND
De economische programma’s dienen onderscheidend 
en aanvullend te zijn op de rest van Nederland. De 
al aanwezige kwaliteiten in het gebied bieden kansen 
voor de verdere groei van nieuwe onderscheidende 
internationaal economische programma’s die elders in 
Nederland minder kansrijk zijn. Het gaat hierbij om de 
volgende kwaliteiten: de directe nabijheid van Schip-
hol, Zuidas en binnenstad, een internationaal park 
voor interactie en ontmoeting, aanwezige kennis- en 
innovatieve bedrijvigheid zoals ict-startups in het West 
Innovation park (Riekerpolder) en circulaire processen 
(Westas), en de financiële diensten op de Zuidas. Groei 
van internationale bedrijvigheid maakt van Schiphol de 
hub met een sterke internationale bestemming en met 
grotere economisch toegevoegde waarde.


DRAAGT BIJ AAN NEDERLAND ALS KENNIS-
ECONOMIE
Kansen voor internationaal economische programma’s 
liggen o.a. in internationale (buitenlandse) onderwijs-
instellingen, internationale bedrijvigheid op het gebied 
van kennis-innovatie, start-ups scale-ups voor ICT en 
Tech, en campussen voor internationale kennisuitwis-
seling en ontmoeting. Bij de ontwikkeling van deze 
programma’s wordt uiteraard rekening gehouden met 
economische dynamiek en verandering, en met de 
vraagontwikkeling van de economie van morgen. 
De internationale entree is ook een plek die bijdraagt 
aan economische groei elders in Nederland. Voor het 
vermarkten van de Nederlandse kenniseconomie biedt 
de internationale entree een plek om internationale 
interesse te wekken voor nieuwe kennis en innovatie en 
producten van eigen bodem. Deze plek van internati-
onale exchange en samenwerking wordt een interna-
tionale aanvulling op andere innovatieve gebieden in 
Nederland als Eindhoven, Rotterdam, Den Haag, en 
Utrecht, en draagt zo bij aan verdere ontwikkeling en 
groei van Nederland als kenniseconomie


PRINCIPE #2


BIED PLEK VOOR ECONOMISCH
ONDERSCHEIDENDE


PROGRAMMA'S
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GOED VERBONDEN OP ALLE 
SCHAALNIVEAUS 
Een goede verbondenheid van bewoners en werkne-
mers van de Entree van Nederland met zowel Schip-
hol, de Zuidas, de binnenstad van Amsterdam als de 
omliggende regio’s is een onmisbaar onderdeel van dit 
internationaal topmilieu. De Entree van Nederland is 
goed bereikbaar per auto, openbaar vervoer en fiets. De 
focus zal liggen op het goed verbinden per hoogwaar-
dig openbaar vervoer en het vergemakkelijken van de 
overstap tussen verschillende vormen van vervoer. Bin-
nen de Entree van Nederland worden de verschillende 
plekken goed met elkaar verbonden zodat er aantrek-
kelijke woon-werk milieus ontstaan voor internationaal
opererende bedrijven die hun hoofdactiviteiten in de 
regio hebben. Tegelijkertijd worden de verbindingen 
met andere economische gebieden van Nederland en 
de internationale verbindingen versterkt. De Entree 
van Nederland is de plek waar internationaal, nationaal
en regionaal elkaar ontmoeten. De verbindingen op de 
verschillende schaalniveaus hebben een sterke relatie. 
Ze maken deels gebruik van hetzelfde spoornet. Dit ge-


beurt door het beter benutten van bestaande faciliteiten 
De capaciteit van de Schipholtunnel is echter beperkt. 
Dit vraagt om een totaalconcept waarin de relatie 
wordt gelegd tussen de verschillende schaalniveaus. 
Hierbij wordt optimaal gebruik gemaakt van fasering, 
adaptiviteit en toekomstbestendigheid.


De fysieke nabijheid van de binnenstad van Amster-
dam, de Zuidas en Schiphol moet benut worden. Ze 
zijn de drie troefkaarten in het gebied. Deze internatio-
naal sterke plekken hebben positief economische effec-
ten op andere ontwikkelingen. Alle ontwikkelingen in 
het gebied dienen goed verbonden te zijn met deze drie 
plekken. De stedelijke structuur moet zich daar waar 
kan zo veel mogelijk aanhechten. Snelle verbindingen 
overbruggen langere afstanden.


PRINCIPE #3


VERBIND PLEKKEN 
MET EXCELLENT 


OPENBAAR VERVOER
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INCLUSIEF
Bewoner uit de regio, (internationale) werknemer, 
inwoner van Amsterdam of reiziger: De Kerncorridor 
is er voor iedereen. Innovatie vraagt immers om heel 
veel interactie en plekken van ontmoeting. Niet alleen 
ontmoetingen tussen gelijkgestemden maar vooral 
diversiteit is belangrijk bij de ontwikkeling van nieuwe 
ideeën. Het gebied wordt dus zeker niet exclusief, maar 
een plek voor internationaal, regionaal en lokaal, een 
plek voor iedereen: expats ontmoeten lokale bewoners.  
Bewoners uit Amstelveen, Amsterdamse en Hoofd-
dorp vinden elkaar voor sport en ontspanning in het 
nieuwe stadspark aan de Nieuwe Meer. Internationals 
bezoeken de internationale Entree voor zaken, kennis, 
en nieuwe ideeën, en brengen nieuwe inspiratie voor 
startende bedrijfsconcepten. Jongeren uit Nieuw-West, 
Amsterdam Noord en Almere vinden er snelle oplei-
dingen en hun eerste baan, bijvoorbeeld als software 
programmeur.


AMSTERDAM OVER DE GRENS
De directe verbinding met de binnenstad van Amster-
dam maakt van Hoofddorp een integraal onderdeel van 
Groot-Amsterdam. Dit biedt kansen voor de nieuwe 
bewoners in de Haarlemmermeer, maar ook voor ver-
gelijkbare economische kansen voor bedrijven die zich 
tot nu toe alleen in Amsterdam willen vestigen. Door 
deze economische schaalsprong biedt de internationale 
Entree kansen voor werkgelegenheidsgroei voor de 
hele metropool, van Almere tot Zaandam, van ken-
niswerker tot vak geschoold. 


PRINCIPE #4


MAAK 
EEN PLEK 


VOOR IEDEREEN
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PLEKKEN VAN DUURZAME ONTWIKKELING
De Kerncorridor wordt ontwikkeld met het oog op de 
toekomst en maakt gebruik van nieuwe technieken die 
voldoen aan de eisen van deze tijd op het gebied van 
energie, duurzaamheid en leven dichtbij de luchtha-
ven. De ontwikkeling van woningen en bedrijven is 
gericht op goede samenhang met de aanwezigheid 
van de luchthaven, bijvoorbeeld door geluidadaptief 
te bouwen. Flexibiliteit en adaptief vermogen is nodig 
om ook te kunnen reageren op onverwachte ontwikke-
lingen en gebeurtenissen. De circulaire Westas, tussen 
Hoofddorp, Schiphol en Haven biedt veel kansen.


ADAPTIEVE PLEKKEN
Het is onzeker hoe de (internationale) economie 
zich ontwikkelt. Het is niet mogelijk van te voren te 
voorspellen welk type bedrijven een plek zullen vinden 
en waar de regio zich op moet richten, en hoe hard de 
groei gaat. Ook dit vraagt om flexibiliteit en aanpas-
singsvermogen.


PRINCIPE #5


ZORG 
VOOR DUURZAME
ONTWIKKELING
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BINDENDE FACTOR.


De nabijheid van de internationale hub Schiphol, het internati-
onale zakencentrum Zuidas en de binnenstad van Amsterdam 
kunnen beter worden benut. Een samenhangende ontwikkel-
strategie geeft de mogelijkheid de aantrekkelijkheid van het 
hele gebied en de deelgebieden daarbinnen te vergroten, het 
ontwikkelpotentieel beter te benutten en te voorkomen dat het 
een rommelzone wordt die zoveel zones tussen luchthavens en 
hun steden kenmerkt. De inzet van de ontwikkelstrategie is dan 
ook: een sterke ruimtelijke en economische samenhang met als 
gemeenschappelijk thema “internationale allure” ter versterking 
van het internationale vestigingsklimaat. Alle ontwikkelingen die 
hier plaats vinden moeten hieraan bijdragen, wat om een zorg-
vuldige ruimtelijke en economische programmering vraagt.
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INTERNATIONALE ENTREE 
VAN NEDERLAND 


Juist diversiteit biedt de mogelijkheid te kunnen anti-


ciperen op een onzekere toekomst, waarin niet vooraf 


te bepalen valt welke sectoren het meeste kansrijk zijn. 


Een gebied met een grote diversiteit aan sectoren, op 


korte afstand van elkaar, zo dicht bij een internationale 


luchthaven èn een internationale stad is extra aantrek-


kelijk doordat hier interessante crossovers kunnen 


ontstaan tussen diverse bedrijfstakken. De ruimtelijke 


omstandigheden sluiten nauw aan bij deze diversiteit. 


De fijnmazige structuur van de zuidflank van Amster-


dam en de nabijheid van de binnenstad, de woonge-


bieden van West en Nieuw- West, het aantrekkelijke 


groen van De Nieuwe Meer en het Amsterdamse Bos 


en de ontwikkeling van de Sportas, bieden ruimte voor 


interessante hoogstedelijke milieus. Terwijl juist de 


grootschaligheid van de Haarlemmermeer ruimte biedt 


voor grootschalige functies.


Het ontwikkelen van een OV-verbinding tussen inter-


nationale topmilieus Schiphol- Zuidas- binnenstad en 


de tussengelegen gebieden werkt als aanjager voor deze 


ontwikkeling en is een noodzakelijke voorwaarde voor 


internationale gebiedsontwikkeling. Schiphol, Amster-


dam Zuid en Hoofddorp vormen hierbij de centrale 
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OV-knopen. Amsterdam Zuid kan zich op termijn 


ontwikkelen tot Amsterdam Internationaal en station 


Hoofddorp kan ontwikkelen tot regionale én stedelijke 


knoop. Voor de verbinding zijn verschillende varianten 


denkbaar, zoals het doortrekken van de Noord-Zuid-


lijn via een lightrailproduct op bestaand spoor naar 


Schiphol en/of Hoofddorp of als losse, onafhankelijke 


metroverbinding.


In de Kerncorridor wordt Hoofddorp – Schiphol dé 


plek om maximaal de luchthaven te faciliteren op het 


vlak van logistiek en Schipholgebonden bedrijvigheid. 


Schiphol Centrum groeit verder als plek van interna-


tionale transit en verblijf. Schiphol Noordwest wordt 


gereserveerd voor nieuwe grootschalige functies en 


extensief gebruik, zoals bijvoorbeeld een internationaal 


georiënteerd congrescentrum, aansluitend op de inter-


nationale oriëntatie van de Kerncorridor. De Zuidflank 


van Amsterdam wordt opgeschaald tot gemengd woon-


werkmilieu. Internationale bedrijvigheid gemengd met 


woningbouw in een hoge stedelijke dichtheden.
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GEBIEDSPROFIELEN.


Ontwikkeling van de Kerncorridor vraagt om verdere ontwikke-
ling van reeds bestaande sterke gebieden èn de ontwikkeling 
van nieuwe gebieden tot internationaal milieu. Voor vier gebie-
den is een gebiedsprofiel opgesteld aan de hand van de princi-
pes: Hoofddorp-Schiphol, Schiphol Centrum, Schiphol Noord-
west en de Zuidflank Amsterdam.
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GEBIEDSPROFIEL #1


HOOFDDORP - 
SCHIPHOL


Doordat Schiphol letterlijk op een steenworp 
afstand ligt is het gebied Hoofddorp-Schiphol 
dé plek om de luchthaven maximaal te facili-
teren op het vlak van logistiek en Schipholge-
bonden bedrijvigheid.


Een directe verbinding met de binnenstad van Am-


sterdam maakt Hoofddorp integraal onderdeel van 


Amsterdam en economisch onderdeel van de econo-


mische groeimotor die in Amsterdam is geconcen-


treerd. Verbinden geeft een impuls aan de groei van de 


economie en nieuwe bedrijvigheid. Door die directe 


verbinding met Hoofddorp wordt Amsterdam als stad 


groter en daardoor de MRA economisch sterker.


Het gebied Hoofddorp-Schiphol bestaat uit Hoofddorp 


Centrum, en bedrijventerreinen en kantoren: Beuken-


horst Oost en Zuid, De Hoek en Schiphol Trade Park. 


Hoofddorp Centrum is een compact stedelijk gebied 


en vormt het hart van gemeente Haarlemmermeer. 


Het gebied huisvest groot- en kleinschalige regionale 


winkelvoorzieningen, een poppodium en schouw-


burg. Tussen het station en het centrum ligt een park 


en Beukenhorst-West, een kantorengebied met veel 


leegstand. 


In het masterplan Hoofddorp Centraal wordt inge-


zet op het fysiek verbinden van het centrum met het 


station en intensivering en transformatie van o.a. 


Beukenhorst Zuid. Aan de andere kant van de spoorlijn 


Schiphol – Leiden liggen een aantal bedrijventerrei-


nen. Sommige kampen met leegstand, andere zijn net 


gerealiseerd. Zo is onlangs het eerste cradle-to-cradle 


businesspark ter wereld; Park 20|20 gerealiseerd. Het is 


een duurzaam en circulair kantorenpark.


Schiphol Trade Park is een grootschalig bedrijvenpark 


en heeft als ambitie om de duurzaamste werklocatie 


van Europa te worden, passend binnen het kader van 


Circulaire Westas. Een van de deelgebieden is The 


Valley en wordt opgezet als (inter-)nationale showcase 
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voor de transitie naar een circulaire economie. Eerste 


stap is het onlangs geopende Circular Expo. De gebie-


den zijn per openbaar vervoer goed verbonden op regi-


onale en lokale schaal. Dwars door het gebied loopt een 


spoorlijn en een aantal hoogfrequente HOV-buslijnen 


op een eigen baan. Voor het (inter-)nationale schaal-


niveau is het gebied qua openbaar vervoer aangewezen 


op het knooppunt Schiphol Plaza. De bereikbaarheid 


per auto is belangrijk voor de logistieke functie en 


het bereikbaar maken van de deelgebieden. Mogelijke 


oplossingen zijn te vinden in de parallelstructuur A4, 


het onderliggende wegennet en P+R.


De kwaliteit van de openbare ruimte verschilt per 


deelgebied. Met name rond de stations en haltes past 


deze niet bij de beleving en uitstraling van de inter-


nationale entree van Nederland. Bij de ambitie voor 


Hoofddorp-Schiphol worden de volgende uitgangs-


punten gehanteerd:


• Beukenhorst als backoffice met internationaal 


profiel en ruimte voor grootschalige ontwikkelin-


gen in de nabijheid van de luchthaven, waarmee 


de relatie met Schiphol en Zuidas versterkt wordt. 


Hierbij wordt gebruik gemaakt van de nabijheid 


van de luchthaven, de ontwikkeling van de Valley 


en de Westas als (inter-)nationale etalage voor 


living labs in de transitie naar circulaire economie 


en een Cradle to Cradle community. 


• Knooppuntontwikkeling en functiemenging stati-


onsomgeving Hoofddorp als westelijke entree tot 


de Metropoolregio Amsterdam met o.a. een inter-


city status van het station Hoofddorp Beukenhorst 


West kan hierbij transformeren naar gemengd 


woon- werkmilieu.


LANDINGSPLEKKEN
In de uitwerking van de volgende plannen dienen de 
principes van ENTER [NL] een plek te vinden:


• Masterplan Schiphol Trade Park


• Masterplan Hoofddorp Centraal


• Circulaire Westas
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Schiphol Centrum is een gebied waar mensen 
komen en gaan, maar waar steeds meer men-
sen ook verblijven. Een efficiënte connectivi-
teit op alle schaalniveaus en een hoogwaardig 
vormgegeven publiek domein zijn essentieel.


Schiphol Centrum, het gebied rondom de terminal en 


Schiphol Plaza, is een knooppunt op internationaal, 


nationaal en regionaal niveau. Dagelijks maken dui-


zenden reizigers gebruik van de faciliteiten om over te 


stappen om naar New York of Nieuw-Vennep te reizen.


Het is niet alleen een plek van transit, maar ook een 


plek om te zijn. Behalve de werkgelegenheid direct ver-


bonden aan de luchthavenactiviteiten heeft het gebied 


ook andere bedrijvigheid zoals Microsoft, Samsung en 


in het bedrijfsverzamelgebouw The Base. In Schiphol 


Centrum werken dagelijks zo'n 40.000 mensen. Juist de 


complexe combinatie van verschillende schaalniveaus 


en beperkte capaciteit op weg en spoor maakt de be-


reikbaarheid van Schiphol Centrum kwetsbaar.


Komende jaren wordt al geïnvesteerd in de nieuwe 


A-pier en het bijbehorend terminalgebouw en zal het 


treinstation aangepast worden om de huidige knelpun-


ten op te lossen en om toekomstbestendig te worden 


via het MIRT project multimodale knoop Schiphol. 


Ook is er aandacht voor de autobereikbaarheid, o.a. 


ontsluiting en parallelstructuur A4.


Verdere groei als plek van transit en verblijf is blijvend 


onderwerp van integrale studies en verkenning. Ener-


zijds moet het gebied werken als een geoliede machine 


en anderzijds moet het een gastvrije en levendige 


bestemming bieden.


Schiphol Group ontwikkelt samen met de gemeente 


Haarlemmermeer een gebiedsplan/ontwikkelstrategie 


voor Schiphol Centrum. De koers hierbij is dat Schip-


hol Centrum zich verder ontwikkelt als Movement and 


Exchange – centrum. Schiphol Centrum wordt verder 


ontwikkeld als internationale verblijfs- en ontmoe-


GEBIEDSPROFIEL #2


SCHIPHOL
CENTRUM
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tingsplek. De ontwikkeling van Schiphol Plaza met 


de ontwikkeling van de directe omgeving hiervan, is 


hierbij een eerste stap. Vervolgstappen zijn de verdere 


ontwikkeling van het international business milieu, 


de openbare ruimte en een verbetering van de lokale 


connectiviteit.


LANDINGSPLEKKEN
In de uitwerking van de volgende plannen dienen de 
principes van ENTER [NL] een plek te vinden:


• Masterplan Schiphol Centrum


• MIRT Schiphol Plaza


• Multimodale Knoop Schiphol
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GEBIEDSPROFIEL #3


SCHIPHOL 
NOORDWEST


Schiphol Noordwest is een strategische re-
serveruimte voor grootschalige (inter)natio-
nale functies zoals leisure, retail en een trade 
centre.


Schiphol Noordwest is het gebied tussen de Zwanen-


burgbaan, de nieuwe A9 om Badhoevedorp en de 


A4. De Hoofdvaart, een zeer belangrijke structuur in 


de Haarlemmermeerpolder, voert door het gebied. 


Alhoewel het gebied voornamelijk groen lijkt, zijn er al 


diverse ontwikkelingen aan de gang. De nieuwe Konin-


gin Maximakazerne en het nieuwe Justitieel Complex 


Schiphol zijn onlangs gerealiseerd en zichtbaar vanaf 


de A4.


De ruimtelijke druk op het gebied is groot. Het gebied 


leent zich gemakkelijk voor grootschalig en extensief 


ruimtegebruik. Daarbij kan mogelijk ook pragmatisch 


vooruit worden gelopen op de ontwikkeling van een 


nieuwe Tweede Terminal voor Schiphol. Schiphol 


Group en Haarlemmermeer reserveren het gebied 


Schiphol Noordwest voor areaalontwikkeling en voor 


het kunnen accommoderen van nu nog niet voor-


ziene, meer grootschalige internationaal georiënteerde 


functies/projecten die niet elders in de kerncorridor 


passen. Hierbij worden de volgende uitgangspunten 


gehanteerd:


• Het gebied Badhoevedorp Zuid - Schiphol Noord-


west gereserveerd als potentiele internationale 


hotspot;


• Schiphol Group en Gemeente Haarlemmermeer 


stellen hiervoor een ontwikkelingsprofiel op;


• Op basis hiervan kunnen mogelijke ontwikkelin-


gen en initiatieven worden afgewogen, passend bij 


het internationale profiel voor meer grootschalige 


gebouwen waar elders moeilijk ruimte voor te 


vinden is, zoals een nieuwe RAI, internationale 


leisure, retail, trade center, stadion en op lange 


termijn mogelijk een nieuwe terminal voor 


Schiphol;


• Ruimtelijk reserveren van tracés om de bereik-


baarheid van het gebied vanaf Amsterdam en 


Schiphol te garanderen.
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De Zuidas is aan het einde van zijn ontwik-
kelingsfase en er is in de toekomst ruimte 
nodig voor een nieuwe vestigingslocatie van 
internationale bedrijven nabij en verbonden 
met Schiphol en Amsterdam. De Zuidflank van 
Amsterdam heeft nu al veel economische kwa-
liteiten. De aanwezigheid van internationale 
zakelijke dienstverlening, universiteitscampus, 
de grootste startup community / incubator 
van Europa, een OV-knooppunt en grote 
groengebieden zijn de troefkaarten om verder 
te versterken. Voor verder ontwikkeling is 
verbinding essentieel, zowel fysiek tussen de 
verschillende deelgebieden als een ontmoe-
tingsplek voor de aanwezige gebruikers.


De Zuidflank van Amsterdam bestaat uit de Zuidas, het 


Schinkelkwartier, Riekerpolder en de noordoever van 


De Nieuwe Meer. De Zuidas is reeds het internationale 


business district van Nederland met veel bedrijven in 


de zakelijke dienstverlening. Binnenkort wordt daar 


een flink woningbouwprogramma aan toegevoegd, in-


clusief bijbehorende voorzieningen om van de Zuidas 


een levendige stadswijk te maken. Daarnaast is er een 


universiteit met 25.000 studenten en een academisch 


medisch cluster. De Vrije Universiteit realiseert de 


komende jaren een zgn. stadscampus met studenten-


woningen, hotels en plekken voor ontmoeting. Op 


steenworp afstand liggen de Amstel, het Amsterdamse 


Bos en De Nieuwe Meer. 


Midden in de Zuidas ligt Station Amsterdam Zuid. Dit 


station is een nationaal, regionaal en lokaal knoop-


punt voor trein, bus, metro, tram en fiets. Deze functie 


wordt met het benutten van de extra aangelegde spoor-


capaciteit (OV SAAL) en zodra de Noord-Zuidlijn in 


2018 gaat rijden verder versterkt. Het station biedt nu 


nog slechts een enkele directe internationale verbin-


ding (Berlijn). De huidige uitstraling en kwaliteit van 


het station Zuid is ondermaats en past niet bij het ka-


rakter van deze internationale omgeving. In het kader 


van de gebiedsontwikkeling Zuidasdok zal het station 


worden aangepakt. Bij een doorontwikkeling van het 


station naar Amsterdam Internationaal heeft het meer 


GEBIEDSPROFIEL #4


ZUIDFLANK
AMSTERDAM
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nodig. Naast een stationsgebouw met internationale 


uitstraling zal bij de lay-out van het station gedacht 


moeten worden aan de reservering van een 5de en 6de 


perronspoor.


Ten westen van de Zuidas liggen de geïsoleerde 


bedrijventerreinen Riekerhaven en het Schinkelkwar-


tier. Deze gebieden zijn aangewezen in Koers 2025 als 


een van de gebieden waar woningbouw moet worden 


gerealiseerd. Deze bedrijventerrein kennen momenteel 


een hoge diversiteit aan soorten bedrijven en functies, 


variërend van 3D-print startups, architectenbureaus 


en 24-uur nachtclubs. Opvallend is 'B Amsterdam', een 


verzamelplek van creatieve ondernemers met event 


spaces en horeca in een aantal leegstaande kantoor-


kolossen. Met in totaal 40.000 m² is B Amsterdam de 


grootste incubator van Europa.


De zuidflank van Amsterdam wordt de nieuwe entree 


van de stad Amsterdam, met daarin Station Zuid als 


belangrijke schakel. Verschillende type milieus, dicht 


bij elkaar, dicht bij Schiphol en de Zuidas bieden iets 


nieuws in de internationale concurrentie. Het biedt 


plek voor nieuwe internationale campusontwikkeling 


of nieuwe internationale topmilieus op het gebied van 


kennis- en innovatie. Met name internationale bedrij-


vigheid, universiteiten, laboratoria waarbij internatio-


nale verbindingen cruciaal zijn, zullen kiezen om zich 


te vestigen 5 minuten van Schiphol en 7 minuten van 


de binnenstad. 


  


Bij de uitwerking van het integrale gebiedsplan worden 


de volgende profielen als uitgangspunt gehanteerd:


• De Zuidas zet in op een verdere menging van wo-


nen en werken. Om de aanhoudende vraag naar 


topkantoren en – woonmilieus op te vangen wordt 


het gebied geïntensiveerd en mogelijk uitgebreid. 


De Zuidas focust zich daarbij op internationale 


zakelijke en financiële dienstverlening en oriën-


teert zich in samenhang met andere gebieden op 


een verbreding van het profiel om ook op langere 


termijn veerkrachtig te zijn. De verbondenheid 


met omliggende groengebieden wordt verbeterd.
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• Station Zuid is hét knooppunt van het internati-


onale en nationale treinverkeer in een dubbelrol 


met station Schiphol. Door de NoordZuidlijn 


ontstaan kansen voor kortere lijnen. Vanuit Brus-


sel, Parijs en Londen betekent het aandoen van 


Zuid ipv Centraal 15 minuten reistijdwinst. Ook 


andere steden op deze route profiteren hiervan. 


Het station krijgt de daarbij behorende lay out, 


naam en allure. 


• In het Schinkelgebied wordt ingezet op een ge-


mengd woon-werkmilieu met creatieve bedrijvig-


heid. Hiervoor is een betere verbinding met de 


Zuidas en IBM-Riekerpolder noodzakelijk.


• In IBM – Riekerpolder ontstaat door transforma-


tie en stedelijk menging rond het huidige startup 


milieu een kennis- en innovatiedistrict voor 


ICT, Tech en digitale toepassingen. Indien goed 


verbonden met de binnenstad biedt dit nieuwe in-


novatiedistrict in de toekomst ook plek voor grote 


kantoren voor de next scale ups na booking.com.


• Het gebied rond Sloten, Oude Haagse Weg en De 


Nieuwe Meer bieden kansen voor de ontwikkeling 


van nieuwe internationale kwaliteiten. De Nieuwe 


Meer kan zich in combinatie met het Amsterdam-


se Bos en de Sportas ontwikkelen tot het Central 


Park, een plek voor ontmoeting en recreatie. Goed 


toegankelijk en bereikbaar voor bewoners vanuit 


de binnenstad met sport-, horeca- en recreatie-


voorzieningen in en aan het water.


LANDINGSPLEKKEN
In de uitwerking van de volgende plannen dienen de 
principes van ENTER [NL] een plek te vinden:


• Koers 2025


• Visie Zuidas 2016


• Zuidas Westwaards


• Groene Koers 2025


• Ruimte voor de Economie van Morgen


• Besluitvorming metrostudie


• Vervolg OV Toekomstbeeld


• Integratiestudie


   45







ENTER [NL] 46   


COLOFON


Dit boekje is een discussiestuk bedoeld om reacties op te halen die als bouwstenen kunnen dienen voor het verder 
vormgeven van de ontwikkelstrategie ENTER [NL].


Het boekje is opgesteld door kernteam Kerncorridor Schiphol –Amsterdam, bestaande uit de gemeente Am-


sterdam, de gemeente Haarlemmermeer, Schiphol Group i.s.m. Vervoerregio Amsterdam, MUST stedebouw en 


Bureau BKB 


De bestuurlijk opdrachtgevers voor het opstellen van de ontwikkelstrategie ENTER [NL] zijn: André van den 
Berg (Schiphol Group), Eric van der Burg (gemeente Amsterdam), Adam Elzakalai (gemeente Haarlemmermeer).


De ambitie en ontwikkelstrategie voor ENTER [NL] zijn besproken op het bestuurlijk overleg van 7 maart 2017. 
In dit overleg hebben vertegenwoordigers van regio en rijk aangegeven de opgaven te delen en zien kansen voor 
de ontwikkeling van het gebied. Er zijn afspraken gemaakt om de ontwikkelstrategie op korte termijn samen ver-
der uit te werken. Het discussiestuk ENTER [NL] dient daarbij als basis. 


Maart 2017


Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot:
Camiel van Drimmelen, projectleider Kerncorridor Schiphol – Amsterdam
Gemeente Amsterdam, Ruimte en Duurzaamheid
c.van.drimmelen@amsterdam.nl
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Opgave ontwikkelstrategie  
Internationale Entree van Nederland


De hier gepresenteerde verdieping van ENTER [NL] definieert 
de opgave voor het maken van een ontwikkelstrategie voor de 
Internationale Entree van Nederland, met als uiteindelijk doel het 
realiseren van een nieuw internationaal vestigingsmilieu in het 
gebied Kerncorridor Hoofddorp – Schiphol – Zuidas – Binnenstad. 


Mondiaal worden stedelijke 
regio’s steeds belangrijker als 
economische motoren. De 
ontwikkeling van de Kerncor-
ridor tot internationale entree 
van Nederland is daarmee 
van nationaal belang. De 
Nederlandse economie is nauw 
verbonden  met  de luchthaven 
Schiphol, het internationaal 
zakelijk milieu van Zuidas en 
de aantrekkelijkheid van de 
binnenstad van Amsterdam. De 
internationale concurrentie is 
sterk. Groot-Brittannië en Frank-
rijk investeren miljarden in de 
versterking van de economische 
positie van hun metropolen. 
Nederland kan hier niet in 
achterblijven. 


In ENTER [NL] is de opgave 
gedefinieerd op welke wijze de 
kerncorridor onze positie kan 
versterken. Een goede balans 


en samenhang tussen wonen, 
werken en bereikbaarheid is 
hierbij cruciaal. 


De afgelopen periode hebben 
de gemeenten Amsterdam en 
Haarlemmermeer samen met 
de Schiphol Group de opgave 
uitgewerkt. Dit heeft onder 
andere in maart 2017 geresul-
teerd in ENTER [NL], een docu-
ment waarin een integrale en 
samenhangende ambitie voor 
de Kerncorridor is uitgewerkt. 
Afstemming in de Metropool-
regio Amsterdam (MRA) en 
afstemming van infrastructurele 
consequenties van de ontwikke-
ling van de Kerncorridor in het 
BO-MIRT is onderdeel van dit 
traject. 
In dit document worden de 
belangrijkste ingrediënten voor 
de ontwikkelstrategie geduid.
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DE MRA GROEIT
De Metropoolregio als motor van de Nederlandse economie


Het aantal inwoners van de Metropoolregio Amsterdam neemt fors toe. De MRA 
werkt daarom aan een versnelde realisatie van 250.000 woningen tot 2040. Een vijfde 
van het Bruto Nationaal Product wordt hier verdiend. De economische groei van de 
MRA in vergelijking met de rest van Nederland en andere stedelijke regio’s in Europa 
is relatief hoog. Amsterdam en Haarlemmermeer springen hier uit. 


De economische groei gaat gepaard met een sterke toename van het aantal arbeids-
plaatsen, circa 2% per jaar, en groei van het aantal ov-reizigers. De MRA positioneert 
zich als sterke internationaal concurrerende regio van Nederland en behoort tot de 
top van meest concurrerende metropoolregio’s. Topnoteringen in internationale 
rankings laten dit zien. De nabijheid van de luchthaven Schiphol, een van de leidende 
hub luchthavens in Europa, is een voorwaarde voor dit succes. De groei van de MRA 
zorgt echter ook voor uitdagingen om deze in goede banen te leiden en hier optimaal 
van te profiteren.
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Het aantal inwoners in de MRA groeit snel, 
met name in de regio’s Amsterdam en Haarlemmermeer


2040


+16 %


2040


+6 %


2040


+23 %


Ook scoren deze regio’s economisch goed, zowel qua 
werkgelegenheid als in toegevoegde waarde


Schiphol scoort internationaal goed op reistijd per ov tussen luchthaven en stad







UITDAGINGEN VOOR DE METROPOOL
Regionale knelpunten in ruimte en bereikbaarheid


Door de groeiende economie en groeiende vraag naar locaties in een internationaal 
topmilieu loopt op korte termijn het tekort aan geschikte woon- en werkruimte op. 
In de binnenstad van Amsterdam is er nauwelijks ruimte beschikbaar. Ook in Zuidas 
en Schiphol Centrum is de vestigingsruimte binnenkort uitgeput. De Kerncorridor is 
de meest geschikte locatie binnen de MRA waar voldoende ruimte is voor de ontwik-
keling van deze milieus. Zowel een goede menging van werken en wonen als een 
hoogwaardige ov-verbinding met Zuidas én Schiphol zijn hiervoor noodzakelijke voor-
waarden. Deze hoogwaardige ov-verbinding is tevens essentieel om het maximale uit 
de grondexploitatie te kunnen halen. 


Volgens de Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse lopen de vervoerssystemen vast. 
Station Schiphol loopt al tegen de grens aan van het maximaal aantal treinreizigers. 
Op termijn zullen Amsterdam Centraal en de belangrijke ov-trajecten rondom 
Amsterdam vastlopen. Het tekort aan geschikte milieus en de druk op het ov zetten 
de positie van de MRA onder druk. 
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De reizigerstoename op station Schiphol is illustratief voor de druk op het ov in de regioDe hoeveelheid beschikbare werkruimte neemt snel af


Multimodaal


Innovatiedistrict


Internationaal
topmilieu


Groeiscenario laag (0,7%) Groeiscenario hoog (2%)


Hoogwaardige, internationaal verbonden locaties, meestal in het centraal
gelegen deel van de stad.


Werk-woongebieden waar, meestal rond een kennisinstituut, clusters van bedrijven verbindingen 
zoeken voor de ontwikkeling van start-ups en nieuwe innovatieve bedrijfsconcepten.


Belangrijke locaties voor concentratie van werkgelegenheid, gekenmerkt door een uitstekende 
bereikbaarheid via lucht, weg en/of spoor
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Zowel in het hoge als het lage groeiscenario is in de MRA tot 2030 
aanvullende planruimte nodig om aan de groeiende vraag te voldoen 







STERKE EN ZWAKKE PUNTEN MRA
 + Schiphol biedt goede internationale connectiviteit 
 + Internationaal georiënteerde regio 
 + Amsterdam als innovatieve stad
 + Nabijheid Randstad biedt economische voordelen


 – Laag aantal inwoners en lage stedelijke dichtheid
 – Dichtslibben van het bereikbaarheidssysteem
 – Gebrek aan internationaliseringsplannen op langere termijn
 – Groeiende druk en invloed op leefbaarheid
 – R&D en innovatie milieus vragen om versterking


UITDAGINGEN VOOR DE METROPOOL
Internationale positie onder druk


De MRA scoort nu goed in verschillende internationale ranglijsten, met name op het 
gebied van connectiviteit en leefkwaliteit. Tegelijkertijd is de internationale concur-
rentie tussen stedelijke regio’s hevig. Uit internationale vergelijkingen blijkt dat andere 
metropolen de komende jaren miljarden investeren in de ontwikkeling van nieuwe 
zakelijke topmilieus voor onder andere research & development, nieuwe infrastructuur 
en leefkwaliteit. Daarnaast wedijveren luchthavens om een betere uitgangspositie als 
internationale hub door directe aansluitingen te realiseren op het HSL- en metronet-
werk, of op regionale lightrailsystemen. Frankfurt heeft dit al gerealiseerd; Londen en 
Parijs hebben ontwikkelstrategieën tot voorbij 2030. 


Om de eigen positie te behouden en te versterken in deze internationale dynamiek 
is het voor de MRA nodig om te investeren in juiste vestigingsmilieus voor zakelijke 
dienstverlening en R&D, gemengd met hoogstedelijk wonen. Zonder forse inves-
teringen in een ov-systeem dreigt de snelle verbinding tussen luchthaven en stad 
ondermaats te worden in vergelijking met andere hub-luchthavens.


GROEI UITDAGINGEN KERNCORRIDOR REALISATIE OPGAVE


Schiphol heeft een sterke positie als internationale hub, 
maar om deze positie te behouden is het noodzakelijk om 
te investeren in goede landzijdige bereikbaarheid
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Greater London


Paris Métropole


Metropolregion 
FrankfurtRheinMain


Amsterdam ?


Andere metropolen investeren de komende jaren miljarden om hun  
internationale positie te versterken


020406080


 Reizigers (mln) Groei 
Londen Heathrow 75,7 1,0%


Paris Charles de Gaulle 65,9 0,2%


Amsterdam Schiphol 63,5 9,1%


Frankfurt 60,7 -0,4%


Istanbul 60,2 -1,7%


Madrid Barajas 50,4 7,7%


Barcelona 44,1 11,2%


Londen Gatwick 43,1 7,1%


München 42,2 3,2%


Rome Fiumicino 41,6 3,3%
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DAAROM DE KERNCORRIDOR
De Kerncorridor als Internationale Entree van Nederland


Om de toppositie van de MRA te behouden en te versterken, is het noodzakelijk om 
binnen nu en vijftien jaar te werken aan de internationale concurrentiepositie. De  
Kerncorridor Schiphol – Amsterdam is daarvoor de meest geschikte locatie:


 � De Kerncorridor is gunstig gelegen ten opzichte van het bestaand hoogstedelijk 
gebied van de Amsterdamse binnenstad en Zuidas en ten opzichte van Schiphol. 
Er is voldoende ruimte in de Kerncorridor voor nieuwe ontwikkelingen en deze 
kunnen goed aangehecht worden aan bestaande gebieden. 


 �  Hiermee kan de toekomstige druk op het centrum van Amsterdam worden opge-
vangen.


 � Vanuit de zuidwestkant van de metropoolregio zijn de Randstad en Eindhoven 
goed en snel bereikbaar en wordt Amsterdam Zuid een belangrijke toegangs-
poort tot Amsterdam.


 �  De nabijheid van de luchthaven Schiphol in combinatie met directe aansluiting op 
het HSL-netwerk zorgt voor een goede (inter)nationale aansluiting van het gebied 
en een internationale uitstraling.
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verbinding door de 
gunstige ligging


De Randstad en 
Eindhoven zijn goed 
en snel bereikbaar


Goede internationale 
aansluiting van 
het gebied en een 
internationale uitstraling 







Schiphol en Schiphol Noord-
west: Internationale transit en 
ontmoetingsplek met strategische 
reserveruimte voor grootschalige 
(inter)nationale functies rondom de 
nieuwe terminal Noord-West, 
Elzenhof en Badhoevedorp Zuid.  
Ontwikkeling Internationaal topmilieu 
nodig vanaf 2025, Multimodaal knoop-
puntmilieu vanaf 2030


Hoofddorp: knooppuntontwikkeling 
voor stedelijk wonen, internati-
onale logistiek en internationale 
aan Schiphol gebonden bedrijvig-
heid en Metropolitaan park.
Ontwikkeling Multimodaal knoop-
puntmilieu nodig vanaf 2019, 


innovatiedistrict vanaf 2022


Zuidflank Amsterdam: Gemengd 
hoogstedelijke werk-woonmilieus met 
internationale zakelijke dienstverlening, 
innovatie, R&D en grootstedelijk park.
Ontwikkeling innovatiedistrict nodig 
vanaf 2022, internationaal topmilieu 
vanaf 2025


Multimodaal knoop-
punt


DAAROM DE KERNCORRIDOR
Kansen voor nu en in de toekomst


De snelle groei en de druk die daarmee gepaard gaat, biedt kansen voor ontwikkeling 
van de Kerncorridor tot de Internationale Entree van Nederland:


 �  Het gebied veranderen van een achterkant naar een entree en daarmee een 
boost voor een unieke ontwikkeling met mix van kwalitatief wonen, werken en 
groen met internationale allure.


 �  Het aanbod creëren van verschillende types internationale milieus (zakelijk, crea-
tief, innovatief en kennis) in een aaneengesloten, met bijzondere aandacht voor 
stedelijke kwaliteit en openbare ruimte.


 �  Het bieden van een significant woningaanbod en ruimte voor 50.000–75.000 
werkplekken voor kenniswerkers, wat al het volgende decennium gerealiseerd 
kan worden en daarmee bijdraagt aan de urgente behoeftes aan nieuw stedelijk 
woonmilieu en internationaal georiënteerde werkplekken.


 � Onderling goed verbonden en onderdeel van een goed functionerend regionaal 
en (inter)nationaal vervoerssysteem.
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Beter benutten  
bestaand spoor


HOV is voorwaarde voor  
internationale gebiedsontwikkeling


Start gebiedsontwikkeling 
 Ringzone West


Start Multimodale Knoop


Start gebiedsontwikkeling 
station Hoofddorp – centrumgebied


Voorinvestering 
vijfde en zesde  


perronspoor


Lokale verbetering  
R-NET


Start  
internationaal park


REALISATIE 2018–2022
Oplossen van knelpunten


In deze periode is er nog voldoende planvoorraad om internationale milieus te ontwik-
kelen rondom Zuidas en Schiphol Centrum. Deze planvoorraad raakt in de volgende 
periode snel op. Er wordt al gestart met lokale verbeteringen van R-Net ten bate van 
ontsluiting van het gebied tussen Zuidas en Schiphol/Hoofddorp. In een later stadium 
is hier een snellere hoogwaardige verbinding nodig.


Er wordt gestart met de aanpak van knelpunten rondom station Schiphol en de 
capaciteit op bestaand spoor. Een vijfde en zesde perronspoor op station Zuid biedt 
op termijn lucht in het krappe spoorsysteem rondom Amsterdam. Project Zuidasdok 
heeft besloten tot voorinvesteringen hiervoor. Er zijn plannen voor een Airportsprinter, 
met ruimte voor extra stations op de Westtak tussen Amsterdam CS en Riekerpolder. 
De Airportsprinter ontsluit niet het gebied tussen Zuidas en Schiphol. 


Station Hoofddorp biedt mogelijkheden om uit te groeien tot een belangrijk trans-
ferpunt en daarmee de Multimodale Knoop Schiphol te ontlasten. Een IC-status voor 
station Hoofddorp is hiervoor noodzakelijk.
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Om aan de capaciteitsvraag en aanvullende ontsluiting voor de mid-
dellange en lange termijn te kunnen voldoen moet in deze periode al 
gestart worden met de verkenning naar een samenhangend pakket.


Relatie tussen de belangrijkste bereikbaarheids- 
en ruimtelijk-economische opgaven







Airport Sprinter en stations


Extra sprinters Zaandam


Internationale 
gebiedsontwikkeling


Gebiedsontwikkeling 
 Ringzone West


Multimodale Knoop


Verbetering A4


1e stappen HOV 
Zuidas – Schiphol 
– Hoofddorp


HOV knopen 
kerncorridor


Internationaal
 park


Realisatie 
vijfde en zesde  


perronspoor


IC en internationale 
treinen naar Zuid


REALISATIE 2022–2030
Start ontwikkeling nieuwe internationale milieus 


Vanaf 2023 ontstaat een tekort aan internationale vestigingsmilieus en zal fors 
moeten worden ingezet om nieuwe werk-woonlocaties geschikt te maken en te 
realiseren. Deze ontwikkelingen vereisen een hoogwaardige connectiviteit met 
Zuidas en met Schiphol. Realisatie van deze ov-systeemsprong zal redelijkerwijs 
duren tot na 2030, terwijl voor de ruimtelijke economische ontwikkelingen in 
deze periode de eerste stappen in realisatie noodzakelijk zijn. 


De Airportsprinter kan de toenemende reizigersdruk tot circa 2030 op de lijn 
Schiphol – Amsterdam CS opvangen. Drie nieuwe treinstations op deze lijn 
kunnen bijdragen bij aan de ontwikkeling van de Ringzone West. Voor een volle-
dige dienstregeling van de Airportsprinter is het noodzakelijk dat het vijfde en 
zesde perronspoor op Zuid gerealiseerd is, inclusief keervoorziening. Daadwer-
kelijke realisatie hiervan is voorzien na de afronding van het Zuidasdok (2028). 
Mogelijkerwijs kunnen de uitvoeringswerkzaamheden eerder starten op het 
moment van de openstelling van de A10-tunnel (2024–2026). De reizigersdruk 
zal ook invloed hebben op het wegennet (o.a. A4-A10).
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Relatie tussen de belangrijkste bereikbaarheids- 
en ruimtelijk-economische opgaven


De aanwezigheid van een hoogwaardige ov-verbinding is een rand-
voorwaarde voor de ontwikkeling van nieuwe milieus. Een systeem 
dat meegroeit met de ontwikkelingen is noodzakelijk voor succes.







Verbetering A4


Systeemsprong 
hoogwaardig ov 
Zuidas – Schiphol 
– Hoofddorp


HOV knopen 
kerncorridor


Doorontwikkeling Ringzone West


REALISATIE 2030–2040
Hoogwaardige ontsluiting van Internationale Entree 


Op deze termijn wordt het maximum bereikt met ‘beter benutten’ van bestaande 
systemen, terwijl de gebiedsontwikkeling doorgaat en de reizigersdruk toeneemt. 
Ook op de Multimodale Knoop Schiphol zijn verregaande vervolgmaatregelen nodig 
om de toegenomen reizigersstroom goed te kunnen verwerken. Voor de stedelijke 
regio Amsterdam als geheel wordt voor deze periode gedacht aan een systeem-
sprong in het ov. 


Een nieuwe hoogwaardige ov-verbinding tussen Zuidas, Schiphol en Hoofddorp, 
direct aangesloten op de binnenstad is onderdeel van deze systeemsprong. De plan-
ning van deze hoogwaardige ov-verbinding vraagt echter een te lange ontwikkeltijd. 


Om op korte en middellange termijn al ontsluiting te realiseren moet gekeken 
worden naar mogelijkheden voor versnelling of slimme fasering. Bijvoorbeeld door 
onderdelen van de verbinding al aan te leggen of verschillende modaliteiten elkaar op 
te laten volgen. Daarom moet reeds in de periode 2017–2022 met de eerste onder-
zoeken naar de HOV-verbinding en de ontwikkelstappen hierin gestart worden.
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Bereikbaarheidsprojecten en ontwikkeling van internationale milieus 
hangen sterk samen en vereisen een samenhangende aanpak. Alle 
vervoersoplossingen  en ruimtelijke ontwikkelingen voor middel-
lange en lange termijn moeten on onderlinge samenhang worden 
onderzocht en gewogen.


Relatie tussen de belangrijkste bereikbaarheids- 
en ruimtelijk-economische opgaven







Spoorpassage 
Contactweg - Nieuwe Hemweg


Spaarndammertunnel


HOV Haven-Stad


Fietsnetwerk Schinkelgebied


HOV A9


Verlegging A9


Verdichting Schiphol
Terminal Zuid, A Pier, Station


Verbinding Schinkelkwartier - Riekerpolder


Fietsenstalling
Zuidasdok


Verbetering fietsnetwerk Zuidas


Capaciteitsuitbreiding N201 - A9


Opwaarderen kruispunt Bosrandweg


Greenport OLV


HOV ASZ
P&R Hoofddorp


Sportas
Knooppunt De Nieuwe Meer


OV SAAL


Zuidas - Schinkel - Schiphol


ER GEBEURT AL VEEL
Investeringen door regio en Rijk 


Met de groei van de Amsterdamse regio, groeit het aantal reizigers en hun verplaat-
singen. Tegelijkertijd nemen budgetten voor investeringen in verkeer en vervoer 
af. Voor de komende jaren zullen er goede afwegingen en keuzes gemaakt moeten 
worden. Daarom werken de verschillende overheden zowel regionaal als samen met 
het rijk samen aan verschillende investeringsagenda’s wegvervoer, fiets en het ov. Om 
gelijke tred te houden met de ruimtelijk-economische ontwikkeling investeert bijvoor-
beeld de Vervoerregio tot 2030 ruim 1 miljard euro in het verbeteren van bereikbaar-
heid. Dit is nog zonder de bijdrages van de gemeentes.


De investeringsagenda’s sluiten aan op de geplande gebiedsontwikkelingen binnen 
de regio en de grote knelpunten in het hoofdnet. Een voorbeeld hiervan is het kandi-
daat project HOV-Schinkelkwartier die een eerste stap is in een goede ov-ontsluiting 
van het nieuwe Schinkelkwartier in Amsterdam én in de aansluiting met het business-
park Riekerpolder en het bestaande regionale HOV-busnetwerk. Voorbeelden waar 
rijk en regio samenwerken zijn o.a. de ontsluiting tussen Schiphol en omringende 
gemeentes, Zuidasdok en de A10-knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel.
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Optimalisatiestudie 
zuid- en westtak


Gebiedsontwikkeling 
ringzone West
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spoor Station Zuid
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Multimodale 
knoop Schiphol 


Internationale  
gebiedsontwikkeling


Internationaal park


Connectiviteit


[Enter NL]


OPGAVE 
Uitwerking ontwikkelstrategie ENTER [NL]


Op het BO MIRT 2017 wordt voorgesteld dat Rijk en regio (provincie, gemeenten, 
vervoerregio en Schiphol) gezamenlijk een ontwikkelstrategie voor de Kerncorridor 
Schiphol Amsterdam op stellen voor de korte, middellange en lange termijn met 
uitgangspunten en programmeringsafspraken als toetssteen voor ruimtelijke econo-
mische ontwikkeling en bereikbaarheidsvraagstukken. Ruimtelijke ontwikkeling en 
ontwikkeling bereikbaarheid gaan hand in hand en stap voor stap. Voorliggend docu-
ment definieert de opgave voor de te maken ontwikkelstrategie.


Daarnaast stellen de gemeenten Amsterdam en Haarlemmermeer en Schiphol Group 
de ‘Opgave ontwikkelstrategie Kerncorridor Schiphol – Amsterdam’ vast en nemen 
deze voortvarend ter hand.


In de ontwikkelstrategie komt het volgende aan de orde:


 �  Verder uitwerken van de ruimtelijk-economische opgave, o.a. door definiëring van 
de ontwikkeling in de deelgebieden Zuidflank Amsterdam, Schiphol en Hoofd-
dorp met criteria voor internationaal werk-woonmilieu en stedelijke kwaliteit, 
bandbreedtes van ontwikkelruimte, ontwikkeltermijnen en de relatie met stede-
lijke programma’s.


 �  De ruimtelijk-economische opgave is een opgave die door alle termijnen loopt. 
Kansrijke bereikbaarheidsopgaven en stedelijke ontwikkeling worden met elkaar 
in relatie gebracht en onderling gewogen. Korte, middellange en lange termijn 
worden met elkaar verbonden. De opties voor versnelling en fasering worden in 
beeld gebracht.


 �  Bijbehorende arrangementen met betrekking tot financiering en verdienmodellen, 
programmeringsafspraken en wederkerigheid hierin.


De effecten op de ringzone West worden meegenomen in de uitwerking.
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Programma’s die een belangrijke relatie 
hebben met  ENTER [NL] 







COLOFON  


In het uitvoeringsprogramma SMASH (2014) is als actie 7 opgenomen de 
”Verdere (plan)uitwerking van de Kerncorridor Schiphol-Zuidas-Binnenstad 
Amsterdam”. Deze opdracht is als volgt omschreven: 


 � het opstellen van een Plan van aanpak voor de uitwerking van de  
Kerncorridor Schiphol-Zuidas-Binnenstad op de volgende onderdelen: 


 - uitwerking van de ruimtelijk-economische profielen van de centra en 
milieus in de Kerncorridor; 


 - onderzoek naar mogelijkheden tot versterking van de ruimtelijke 
kwaliteit van de Kerncorridor en maatregelen tot versterking van de 
ruimtelijke kwaliteit van de gebieden tussen en de randen van de 
centra; 


 - de mate en kwaliteit van connectiviteit tussen de samenstellende 
delen van de Kerncorridor; 


 � afstemming in MRA-verband van een Ontwikkelstrategie Kerncorridor 
Schiphol-Zuidas-Binnenstad;


 � afstemming van eventuele infrastructurele consequenties van de ontwik-
keling van de Kerncorridor in het BO-MIRT.


In maart 2017 is een discussiestuk verschenen bedoeld om reacties op te 
halen die als bouwstenen kunnen dienen voor het verder vormgeven van de 
ontwikkelstrategie ENTER [NL]. Op basis hiervan is verder gewerkt aan een 
nadere onderbouwing van ambitie en ruimtelijk economische urgentie en is 
de relatie met de belangrijkste bereikbaarheidsvraagstukken nader in beeld 
gebracht. 


De hier gepresenteerde verdieping van ENTER [NL] definieert de opgave 
voor het maken van een ontwikkelstrategie voor de Internationale Entree van 
Nederland, met als uiteindelijk doel het realiseren van een nieuw internatio-
naal vestigingsmilieu in het gebied Kerncorridor Schiphol- Zuidas-Binnenstad.


Met deze definiëring van de opdracht voor een ontwikkelstrategie is de actie 
uit het uitvoeringsagenda SMASH (2014): “Kerncorridor Schiphol-Zuidas-
Binnenstad” afgerond.


Het boekje is opgesteld door kernteam Kerncorridor Schiphol – Amsterdam, 
bestaande uit de Gemeente Amsterdam, de Gemeente Haarlemmermeer, 
Schiphol Group i.s.m. Vervoerregio Amsterdam en Bureau BKB. Naast deze 
partijen zijn het Rijk en (MRA) regio betrokken bij de totstandkoming en 
geconsulteerd over het resultaat.


De bestuurlijk opdrachtgevers voor het opstellen van ENTER [NL]:  
Opgave ontwikkelstrategie Internationale Entree van Nederland zijn: André 
van den Berg (Schiphol Group), Eric van der Burg (Gemeente Amsterdam), 
Adam Elzakalai (Gemeente Haarlemmermeer).


November 2017


Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot:
Camiel van Drimmelen, projectleider Kerncorridor Schiphol –  


Amsterdam, Gemeente Amsterdam, Ruimte en Duurzaamheid 


c.van.drimmelen@amsterdam.nl 


Ambtelijk kernteam
Camiel van Drimmelen, Suzanne Jeurissen, Bas Maas, William 


Stokman (allen Gemeente Amsterdam), Henk Keizer (Gemeente 


Haarlemmermeer), Jonathan de Bruijne, Maurits Schaafsma (beide 


Schiphol Group), Peter Silvis (Vervoerregio Amsterdam)


Eindredactie
Suzanne Jeurissen (Gemeente Amsterdam) en  


Bram Festen (BKB | Het Campagnebureau)


Opzet, kaartmateriaal en vormgeving
MUST Stedenbouw 


Bart de Vries (Gemeente Amsterdam)
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1 Inleiding 

1.1 Drieënveertigste Voortgangsrapportage 

 

Het project Hogesnelheidslijn-Zuid (HSL-Zuid) valt onder de Regeling Grote 

Projecten van de Tweede Kamer. Op 13 februari 20171 heeft de Kamer 

aangegeven dat zij vasthoudt aan de grootprojectstatus en éénmaal per jaar 

wenst te worden geïnformeerd over de belangrijkste restpunten met betrekking 

tot de HSL-Zuid, de geluidsreductie en over het optimale gebruik van de HSL-

Zuid. De formele verslagperiode van deze Voortgangsrapportage (VGR) HSL-

Zuid loopt van 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2020. Daarnaast wordt ook 

gerapporteerd over actuele ontwikkelingen die zich na 30 juni hebben 

voorgedaan. De VGR is tot stand is gekomen op basis van informatie van 

ProRail en NS. Daar waar er andere bronnen zijn, wordt dit in de tekst vermeld.  

 

Op 10 april 2019 heeft de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat 

de Staatssecretaris van IenW geïnformeerd over het besluit om de procedure 

die leidt tot beëindiging van de grootprojectstatus van het project HSL-Zuid in 

gang te zetten. In dit kader heeft de Kamer de Staatssecretaris verzocht een 

eindevaluatie op te stellen, zoals bedoeld in artikel 15 van de Regeling Grote 

Projecten2. De Staatsecretaris heeft toegezegd een eindevaluatie in te stellen 

en deze naar verwachting eind 2019 op te leveren3. Deze eindevaluatie is op 

30 januari 2020 naar de Kamer gestuurd4. De door de Kamer ingediende 

schriftelijke vragen over de eindevaluatie zijn op 8 april 2020 beantwoord5. 

Hierop is het verzoek van de Kamer gekomen om aanvullend onderzoek te 

doen met betrekking tot de doelstellingen van de aanleg van de HSL-Zuid. In 

de brief bij deze voortgangsrapportage wordt hierop ingegaan. 

 

1.2 Leeswijzer 

 

In hoofdstuk 2 komen de restpunten van het oorspronkelijke aanlegproject aan 

de orde, waaronder afwikkeling van enkele grondzaken, zettingen en 

betonkwaliteit. Ontwikkelingen die zich voordoen in het reguliere onderhoud 

vallen niet onder de restpunten van het aanlegproject en worden daarom in 

deze voortgangsrapportage buiten beschouwing gelaten. Hoofdstuk 3 benoemt 

de nieuwe investeringsopgaven die na de oplevering van de HSL-Zuid (2006) 

zijn opgekomen en niet direct gerelateerd zijn aan de aanleg van de HSL-Zuid: 

infrastructurele maatregelen ter vermindering van de geluidshinder en ter 

verbetering van de prestaties van het vervoersaanbod op de HSL-Zuid. 

Veranderingen in het vervoersaanbod over de HSL-Zuid en de reizigersgroei 

komen aan de orde in hoofdstuk 4. Hoofdstuk 5 geeft tot slot een overzicht van 

de budgettaire ontwikkeling en een doorkijk voor de budgettaire ontwikkeling 

                                                
1 Zie brief Vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu over wijziging informatie-afspraken, d.d. 13 februari 

2017,  2017Z00708/2017D04624 
2 Zie brief Commissie IenW aan de Staatssecretaris over beëindiging grootprojectstatus HSL-Zuid, kenmerk: 

2019Z05643/2019D14986 
3 Zie brief van de Staatssecretaris van IenW aan de Kamer,25 april 2019, Tweede Kamer, 2018-2019, 22026, 

nr. 508 
4 Tweede Kamer, 2018-2019, 22026, nr. 511 
5 Tweede Kamer, 2018-2019, 22026, nr. 513 
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voor de restpunten van het aanlegproject. De budgettaire verantwoording van 

de infrastructurele maatregelen ter vermindering van de geluidshinder en ter 

verbetering van de prestaties van het vervoersaanbod op de HSL-Zuid is 

opgenomen in de budgettaire nota’s van Infrastructuurfonds (artikel 13.03, 

aanleg spoor). 

De door NS en ProRail geleverde prestaties op de HSL-Zuid zijn niet 

opgenomen in deze VGR omdat de Kamer hierover reeds wordt geïnformeerd in 

de reguliere rapportages in het kader van de concessies. Deze zijn te vinden in 

de jaarrapportages van NS en ProRail over 2019 en de halfjaarverantwoording 

van NS en ProRail over de eerste helft van 20206. Tevens zijn de actuele 

gegevens over de prestaties op de HSL-Zuid op de websites van NS en ProRail 

te vinden7. 

1.3 Projectbeheer 

 
ProRail is beheerder van alle hoofdspoorwegen (vanaf 2006/2007 ook van de 

HSL-Zuid-secties Hoofddorp-Rotterdam West en Barendrecht-Belgische grens). 

Anders dan op de rest van het spoor heeft de Staat voor de HSL-Zuid-secties 

het feitelijke beheer en onderhoud bij Infraspeed BV ondergebracht.  

De Staat heeft op 5 december 2001 een contract (looptijd tot medio 2031) 

afgesloten met Infraspeed BV (hierna Infraspeed) ten behoeve van de 

financiering, het ontwerp en de aanleg van de bovenbouw8 (o.a. sporen, 

bovenleiding en systemen) van de HSL-Zuid (2006 afgerond). Ook het beheer 

en onderhoud (inclusief storingsherstel, vernieuwing, performance 

management) van de HSL-Zuid-secties (onder- en bovenbouw) is met dit 

contract voor 25 jaar belegd bij Infraspeed. De verkeersleiding en 

capaciteitsverdeling voor de HSL worden wel door ProRail uitgevoerd. Naast de 

hogesnelheidssecties bevat de HSL-Zuid-corridor conventionele delen die ook 

worden beheerd door ProRail en buiten het contract met Infraspeed vallen.  

Vanaf 2007 is het contractmanagement van de HSL-Zuid-secties grotendeels 

bij volmacht namens de Staat bij het Contract Management Team (CMT) bij 

ProRail belegd. ProRail CMT ziet toe op nakoming door Infraspeed van de 

contractuele verplichtingen (bijvoorbeeld m.b.t. performance en veiligheid). 

Daarnaast adviseert ProRail CMT de Staat over de afwikkeling en nazorg van de 

restpunten van de aanleg (zoals betonkwaliteit en zettingen) waarvan het 

financiële risico bij de Staat ligt. Bij het ministerie van IenW is het beheer van 

de HSL-Zuid belegd in de reguliere lijn, bij DG Mobiliteit, directie Openbaar 

Vervoer en Spoor.  

  

                                                
6 De halfjaarverantwoording van NS en ProRail zijn op moment van schijven nog niet gepubliceerd. 
7 De meest recente prestaties van NS zijn te vinden op de website van NS (https://www.ns.nl/over-ns/de-

spoorsector/verantwoording.html). De meest recente prestaties van ProRail en punctualiteitscijfers, inclusief 

uitvalcijfers, zijn te vinden op het openbare online prestatiedasboard van ProRail (http://prestaties.prorail.nl). 
8 De zogenaamde Restated Implementation Agreement (RIA). 

https://www.ns.nl/over-ns/de-spoorsector/verantwoording.html
https://www.ns.nl/over-ns/de-spoorsector/verantwoording.html
http://prestaties.prorail.nl/
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2 Restpunten aanlegproject 

 

Met de afronding van de bouwfase en oplevering van de HSL-Zuid in 2006 is 

het grootproject HSL-Zuid nagenoeg afgerond. Na de bouwfase resteren nog 

een aantal restpunten. 

2.1 Afwikkeling grondverwerving en schadeverzoeken 

In het kader van de afhandeling grondverwerving HSL-Zuid loopt nog een 

rechtszaak met betrekking tot een onteigeningsprocedure. Uitspraak door de 

Rechtbank wordt in 2021 verwacht. Een aantal restgronden zal naar 

verwachting in de komende jaren nog kunnen worden verkocht via het 

Rijksvastgoed bedrijf. De overige grondverwervingszaken zijn afgehandeld. Alle 

ingediende verzoeken tot schadevergoeding of nadeelcompensatie zijn 

afgehandeld, met uitzondering van verzoeken die betrekking hebben op geluid. 

Vanwege de samenloop met het geluidsmaatregelenpakket HSL-Zuid, is het 

waarschijnlijk nodig om de Gemeenschappelijke Regeling voor het Schadeschap 

HSL-Zuid te verlengen tot en met 2025.  

2.2 Zettingen en betonkwaliteit 

In 2018 zijn kwantitatieve risicoanalyses uitgevoerd voor de zettingen en 

betonkwaliteit. Op basis van deze analyses is € 27,4 miljoen en respectievelijk 

€ 3,9 miljoen beschikbaar gesteld voor het oplossen van deze problematiek. De 

opdrachtverlening voor de uitvoering van betreffende maatregelen vindt plaats 

binnen het bestaande PPS-contract met de Infraprovider HSL-Zuid. De 

betreffende budgetten zijn daarom overgeheveld naar artikel 13.04 van de 

begroting Infrastructuurfonds alwaar ook de verantwoording over deze 

uitgaven plaatsvindt. 

2.2.1 Zettingen 

Nieuwe spoorstaafbevestigingen en kwantitatieve risicoanalyse 

Op de HSL-Zuid liggen de spoorstaven niet op ballast maar deze zijn bevestigd 

op betonnen platen. Bij zettingen (horizontale en/of verticale verplaatsingen 

van de baan- en spoorligging) kan de spoorligging dusdanig veranderen dat 

een snelheid van 300 km/h niet meer mogelijk is. Om dit te voorkomen werkt 

ProRail momenteel op vier zettinglocaties aan vervanging van de huidige 

spoorstaafbevestigingen door nieuwe versies met een grotere horizontale en 

verticale nastelmogelijkheid. Als gevolg hiervan kan de spoorligging ondanks 

de optredende zettingen langer binnen de toleranties worden gehouden die 

nodig zijn voor de veilige berijdbaarheid van de HSL Zuid. 

Voor de locaties Westrik, Rijpwetering en Oude Terp is in 2020 een (nieuwe) 

kwantitatieve risicoanalyse uitgevoerd door Royal Haskoning DHV. Voor de 

locatie Schuilingervliet zal pas in 2021 een nieuwe kwantitatieve risicoanalyse 

kunnen worden uitgevoerd, omdat er nu nog een pilot loopt om de bestaande 
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herstelmethode te optimaliseren. Daarom is de volledige kwantitatieve 

risicoanalyse naar verwachting in het voorjaar van 2021 beschikbaar.  
 

Locatie Westrik bij Breda 

Ten opzichte van de vorige verslagperiode is over de locatie Westrik geen 

nieuwe verslechtering in de baanligging te melden. Volgens ProRail zijn geen 

herstelmaatregelen in de baan nodig omdat de laatste geometrische 

kwartaalmetingen van Infraspeed herbevestigen dat de baan zich stabiliseert. 

Voor deze locatie is éénmalig herstel van de spoorligging voorzien over een 

lengte van 500-800m. Voor de uitvoering van deze werkzaamheden zal een 

plan worden opgezet dat na beoordeling van ProRail zal worden uitgevoerd. De 

uitvoering zal waarschijnlijk in 2021 plaatsvinden en zal worden uitgevoerd in 

een speciaal daarvoor te regelen onderhoudsweekend. 

 
Locatie Schuilingervliet 

De in 2018, 2019 en 2020 getroffen herstelmaatregelen hebben niet het 

beoogde effect opgeleverd. Inmiddels is de verslechtering van de baanligging 

zodanig toegenomen9 dat de spoorligging met extra onderhoud en de nieuwe 

spoorstaafbevestigingen op langere termijn waarschijnlijk niet binnen de 

vereiste marges is te houden, waarvoor de veilige berijdbaarheid is 

gegarandeerd. Het in VGR42 aangekondigde onderzoek naar alternatieve 

oplossingsrichtingen loopt langer door dan verwacht. ProRail zet na kosten-

baten afweging van diverse alternatieven in op optimalisering van de 

bestaande herstelmethode10 Deze methode wordt dit najaar in een pilot verder 

uitgetest.  

 

Pas als de pilot in november 2020 is afgerond zal ProRail in het voorjaar van 

2021 een keuze  maken voor een herstelmethode die de grootste kans van 

slagen heeft op een bestendig positief effect. Dan zal ook meer te zeggen zijn 

over de kosten die dit met zich mee brengt op basis waarvan een kwantitatieve 

risicoanalyse kan worden uitgevoerd.  

 
Locatie Rijpwetering 
Er is geen sprake van verdere verslechtering van het tempo van de 
verplaatsing van het baanlichaam en er bestaan geen verhoogde risico’s voor 
veilige berijdbaarheid in de komende jaren. Op termijn is ondanks de 
vervanging van de spoorstaafbevestigingen, aan maatregelen niet te 

ontkomen. Op basis van analyse van historische meetresultaten en nadere 
onderzoeken is vastgesteld dat voor het gebied zuidzijde het aanbrengen van 
een verankerde damwand de beste wijze is om de vereiste stabiliteit in de baan 
te brengen. De oplossing bestaat eruit dat de verankerde damwanden, die nu 
deels zijn aangebracht, worden doorgetrokken over de hele lengte waar de 
vervormingen zijn geconstateerd. Deze oplossing wordt komende maanden 
verder uitgewerkt. Inmiddels is duidelijk geworden dat het defect zich zowel op 

de zuidzijde als de noordzijde van het baandeel voordoet. Voor deze noordzijde 
wordt nu ook een monitoringsysteem ingericht om de gedragingen van de 
spoorbaan door de tijd heen beter te kunnen meten. De uitkomsten moeten 
uitwijzen of ook voor deze zijde een damwandconstructie noodzakelijk is. 

                                                
9 Dit blijkt uit de meest recente geometrische metingen van de bovenbouw die in opdracht van ProRail zijn 

uitgevoerd. Het aantal voegen, waar het defect zich manifesteert, is gestegen van 150 tot 165 
10 Daarbij wordt Dieper gefundeerd en rekening  gehouden met de variatie in de stevigheid van bodemlagen 

onder de baan. 
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Oude Terp 

Op de locatie  “Oude Terp” worden ‘rijzingen’ in de spoorligging gemeten: het 

spoor gaat hier omhoog. De oorzaak hiervan ligt in het bij de aanleg van de 

spoorbaan gebruikte materiaal dat zwelt onder invloed van vocht. Tot op heden 

kan het spoor op deze locatie binnen de vereiste toleranties worden gehouden, 

echter zijn de nastelmogelijkheid van de spoorstaafbevestiging bijna uitgeput 

terwijl de verwachting is dat de zwelling nog niet ten einde is. ProRail zet 

voorlopig in op het ontwerpen van een nieuwe spoorligging (inclusief nieuwe 

spoorstaafbevestigingen) voor deze locatie. 

 

2.2.2 Betonkwaliteit 

 

In het kader van de geldende specifieke garantie heeft IenW contractuele 

afspraken gemaakt met de aannemerscombinatie van de Tunnel Rotterdam 

Noordrand over werkzaamheden die de zichtbare schade beheersen. De 

werkzaamheden zijn dit voorjaar afgerond. Voor overige HSL-objecten is na 

uitvoerig onderzoek en een risicoanalyse in 2018 besloten dat de noodzakelijke 

maatregelen in het kader van de nog te verwachte geringe betonschade 

beperkt kunnen blijven tot extra inspectie- en onderzoeksactiviteiten (zie 

VGR41). Over de technische invulling hiervan is met Infraspeed 

overeenstemming bereikt; de contractering is nog niet afgerond. Uit de 

reguliere inspecties komen geen indicaties dat het budget, dat bij VGR41 

beschikbaar is gesteld voor de resterende betonschade, ontoereikend is. 
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3 Nieuwe infrastructurele maatregelen 

Nadat de HSL-Zuid in 2006 is opgeleverd en in 2009 in gebruik is genomen, 

zijn op verzoek van de Staat nog diverse aanpassingen aan de infrastructuur 

doorgevoerd. In dat kader heeft ProRail in de verslagperiode gewerkt aan 

voorbereiding en realisatie van infrastructurele maatregelen ter verbetering 

van de prestaties van het vervoersaanbod op de HSL-Zuid en aan 

voorbereiding van infrastructurele maatregelen ter vermindering van de 

geluidshinder. 

3.1 Geluidsmaatregelen 

De Tweede Kamer is per brief van 1 oktober 201511 geïnformeerd over het 

pakket aan geluidsmaatregelen langs de HSL-Zuid. ProRail realiseert de 

geluidsmaatregelen in overleg met de betrokken gemeenten en bewoners, 

Infraspeed en IenW. In vergelijking met geluidsmaatregelen langs 

conventioneel spoor vergt dit project meer tijd, vanwege de specifieke 

karakteristieken van de HSL-Zuid. In de verslagperiode is gestart met de 

ontwerpfase voor alle locaties waar geluidsmaatregelen getroffen worden. De 

contractering van Infraspeed voor het eerste deel van dit project is afgerond en 

naar verwachting wordt er eind dit jaar gestart met de eerste fase van 

realisatie.   

 

3.2 Maatregelen ter verbetering prestaties 

 
Vanaf 2017 werken ProRail en NS in het kader van het Verbeterprogramma  

HSL-Zuid aan concrete operationele maatregelen om de prestaties op korte 

termijn te verhogen. Daarnaast bereiden ProRail en NS investeringen voor die 

de betrouwbaarheid op (middel)lange termijn verder kunnen verbeteren. Voor 

onderstaande maatregelen zijn de investeringsvoorstellen goedgekeurd en 

deze projecten zijn in de planuitwerkings- of realisatiefase. Voor een deel van 

de overige maatregelen loopt nog onderzoek naar technische haalbaarheid en 

kosteneffectiviteit. Voor een aantal maatregelen wordt de start van de 

realisatie voorbereid. Over de voortgang van infrastructurele maatregelen 

t.a.v. geluidshinder en maatregelen ter verbetering van de prestaties HSL-Zuid 

wordt ook gerapporteerd in de reguliere begrotingsrapportages (MIRT-blad 781 

– Maatregelenpakket HSL-Zuid).   
 

Windschermen op de HSL-Zuid 
Dit omvat het plaatsen van windschermen op de Brug Hollandsch Diep en op de 
toe- en afritten naar deze brug. Voor het ontwerpen van de voor Nederland 
unieke windschermen (boven open water langs hogesnelheidslijn) was een 

uitvoerige planstudie nodig waarbij ook werd gekeken naar het effect van de 

                                                
11 Tweede Kamer, Vergaderjaar 2015-2016, Kamerstuk 22026 nr. 482 
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schermen op de stabiliteit van de brug. De contractering van dit project bij 
Infraspeed is deze zomer afgerond. Realisatie is gepland in november 2020.  

 
Extra schakeling in spanningssluis 
Spanning-aarde rijden (kortsluiting) is een belangrijke oorzaak van de lange 
duur van strandingen in de spanningssluizen. Door een extra schakeling in alle 
spanningssluizen op de HSL aan te brengen, wordt de kans op het maken van 
spanning-aarde verkleind. Als gevolg van de Corona-crisis kon de benodigde 

expertise niet naar Nederland komen, daarom is de realisatie van deze 
maatregel vertraagd. Een nieuwe planning volgt dit najaar.   

 
Verplaatsen stopmarkeerbord bij Zevenbergschenhoek  
Het verplaatsen van het stopmarkeerbord en de daaraan gerelateerde 
aanpassing van de beveiligingsconfiguratie bij de spanningssluis 
Zevenbergschenhoek verbeteren naar verwachting de prestaties. Het 

verkennend onderzoek inclusief het voorlopig verkeerstechnisch ontwerp is 
gereed. In het najaar van 2019 is besloten om de start van dit project  uit te 
stellen om meer efficiëntie te creëren door synergie met andere projecten. Eind 
2020 wordt besloten over de start van dit project.  
 
Preventieve maatregelen tegen overlast zwanen 
De in VGR42 aangekondigde pilot met extra maatregelen om te voorkomen dat 

zwanen op de HSL Zuid terecht komen lijkt effectief. In de periode na realisatie 
van deze extra maatregelen is het aantal incidenten met zwanen lager dan in 
de vergelijkbare periode in 2018.  

 
Inspectiecamera’s in spanningssluizen 
Met de inmiddels geplaatste inspectiecamera’s worden de doorlooptijd van een 
versperring na het rijden van spanning-aarde verkort met 59 minuten (van 

1:12u naar 0:13u). 
 
Testlab ERTMS  
Het ERTMS-testlab versnelt de introductie van nieuw/ aangepast materieel op 
de HSL. De realisatie van het testlab is afgerond. Het testlab wordt gebruikt bij 
de introductie van de ICNG. 
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4 Vervoer 

4.1 Reizigersgroei 

 
Tot en met 2018 was de groei op de HSL-Zuid fors. In 2019 hield de groei van 

het aantal reizigerskilometers over de HSL-Zuid aan, al was die minder sterk 

dan voorgaande jaren. In 2019 als geheel was de reizigerskilometergroei op de 

HSL 4,8% t.o.v. het jaar ervoor. Ter vergelijking: op het hoofdrailnet als 

geheel (inclusief HSL) was de gemiddelde groei in 2019 4,2%. Het eerste 

halfjaar van 2020 is gekenmerkt door het coronavirus in Nederland. Het 

coronavirus heeft een grote impact op de samenleving en daarmee ook op het 

reizen met de trein. Vanaf maart 2020 zijn de reizigerskilometers fors gedaald. 

De HSL is hierop geen uitzondering. Door de getroffen maatregelen zijn vanaf 

maart t/m het einde van deze rapportageperiode (Q2 2020) geen 

representatieve reizigerskilometers beschikbaar op treinserie en trajectniveau. 

Hierdoor zijn de reizigerskilometers van Q1 2020 niet compleet (en daarmee 

niet vergelijkbaar met eerdere jaren) en van Q2 2020 niet beschikbaar. 

 

Per begin Q2 2019 is de Thalys gaan rijden naar Disneyland (Marne la Vallee) 

en de luchthaven van Parijs (Charles de Gaulle), deze bestemming is in de 

plaats gekomen van Thalys bestemming Lille. Hierdoor is in de tweede helft 

van 2019 het aantal internationale reizigerskilometers weer toegenomen. In de 

eerste helft van 2020 zijn vanwege corona de internationale treinen fors 

afgeschaald.  
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* Het aantal internationale reizigerskilometers wordt in principe gevormd 

door de reizigerskilometers van Thalys en de internationale reizigers in de IC 

Brussel. De reizigerskilometers van Eurostar kunnen door NS echter niet 

geleverd worden en zijn dus geen onderdeel van de in deze tabel genoemde 

internationale reizigerskilometers. 

** Er kan sprake zijn van afrondingsverschillen.  

*** Door de getroffen coronamaatregelen zijn er geen representatieve 

reizigerskilometers beschikbaar op treinserie en trajectniveau. Hierdoor zijn 

de reizigerskilometers van Q1 2020 niet compleet en van Q2 2020 niet 

beschikbaar.  

**** Per 1-1-2020 is de methodiek gewijzigd naar een berekening 

uitgevoerd op in- en uitcheck gegevens voor de omvang van de OV 

Studentenkaart. Voor de vergelijkbaarheid heeft er een herberekening 

plaatsgevonden van de eerdere jaren o.b.v. de nieuwe methodiek die vanaf 

1-1-2020 geldt. Dit leidt tot een iets lagere omvang van de 

reizigerskilometers over de periode 2015-2019, en daarmee tot afwijkende 

cijfers t.o.v. de vorige voortgangsrapportages.   

  Reizigerskilometers (x mln.) 

  Binnenland Internationaal Totaal 

Q1-15 93   55   148  

Q2-15 113   72   184  

Q3-15 116   72   188  

Q4-15 131   59   191  

Q1-16 130   54   184  

Q2-16 143   74   217  

Q3-16 143   72   215  

Q4-16 153   63   216  

Q1-17 189   62   251  

Q2-17 217   75   292  

Q3-17 219   78   297  

Q4-17 225   72   296  

Q1-18 222   72   294  

Q2-18 257   131   388  

Q3-18 244   138   382  

Q4-18 256   109   365  

Q1-19 238   95   333  

Q2-19 260   129   388  

Q3-19 250   140   390  

Q4-19 264   121   386  

Q1-20 200 

niet compleet i.v.m 

corona 

89 

niet compleet i.v.m 

corona 

289 

Q2-20 n.b.  i.v.m corona n.b. i.v.m corona  
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4.2 Ontwikkeling HSL-Zuid aanbod 

Op 7 juli jl. zijn de Vierlandenverdragen voor grens- en beveiligingscontroles 

getekend die nodig zijn om een directe treinverbinding Amsterdam- Londen te 

kunnen realiseren. Benodigde paspoort- en beveiligingscontroles kunnen 

hierdoor plaatsvinden in Amsterdam en Rotterdam. De reistijd naar Londen zal 

hiermee rond de 4 uur bedragen. Eurostar werkt samen met NS International 

aan de voorbereidingen om eind oktober 2020 te starten met deze directe 

dienst. Vanwege de impact van corona zal gestart worden met twee directe 

services per dag. In 2021 wordt de introductie van de derde en vierde directe 

service verwacht. Per mei 2021 is ook een vijfde service aangevraagd bij de 

ACM. Door de introductie van de directe dienst wordt de flexibiliteit voor de 

reiziger verbeterd en is de concurrentie met het vliegtuig verder vergroot.  
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5 Financiën 

 
5.1 Verslagperiode 
 
Projectbudget (€ mln) 
 

Stand VGR 42 7.281,0  

Budgetmutaties t/m voorjaarsnota 
2020  

-9,1  

Stand VGR 43  7.271,9  

 
In de verslagperiode is per saldo € 9,1 miljoen onttrokken aan het budget, 
zijnde de toevoeging van € 15,3 miljoen uit de investeringsruimte spoor ter 
dekking van de meerkosten voor zettingsproblematiek, de overboeking van € 
23,9 miljoen naar artikel 13.04 waar de uitgaven voor zettingsproblematiek 

verantwoord worden en per saldo € 0,5 miljoen aan diverse kleinere 
overboekingen van en naar andere artikelen. 
 
Verplichtingen (€ mln) 
 

Stand VGR 42 7.264,4  

Realisatie verslagperiode  0,2 

Stand VGR 43  7.264,6  

 

In de verslagperiode is voor € 0,2 miljoen aan verplichtingen inzake het 
Schadevergoedingsschap, grondverwerving en onderzoek zettingen 
gerealiseerd. 
 
Uitgaven (€ mln) 
 

Stand VGR 42 7.264,4  

Realisatie verslagperiode  0,2 

Stand VGR 43  7.264,6  

 
In de verslagperiode is voor € 0,2 miljoen aan uitgaven inzake het 
Schadevergoedingsschap, en grondverwerving gerealiseerd. 

 
 
Ontvangsten (€ mln) 

  

Stand VGR 42 353,4  

Realisatie verslagperiode 0,9  

Stand VGR 43  354,3  

 
In de verslagperiode is voor € 0,9 miljoen aan ontvangsten inzake 
grondverkopen gerealiseerd. 
 
5.2 Toekomstgerichte financiële informatie  

 
Afwikkeling grondverwerving en schadeverzoeken 

Het resterend budget op artikel 17.03 bedraagt nog € 7,3 miljoen. De uitgaven 

voor de afwikkeling van grondverwerving en schadeverzoeken zullen naar 
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verwachting maximaal € 5,8 miljoen bedragen op basis van de huidige 

inschattingen van het Schadevergoedingsschap HSL-Zuid/A16/A4 en ProRail. 

Voor de nog uit te voeren evaluaties is naar schatting maximaal € 1 miljoen 

benodigd. De waarde van de nog te verkopen restgronden wordt door het 

Rijksvastgoedbedrijf momenteel op € 3 miljoen geschat. Op basis van de 

huidige inzichten is voor deze onderdelen derhalve voldoende budget 

beschikbaar.  

 

Zettingen 

In 2017 is een risicoanalyse uitgevoerd naar de te verwachten kosten voor de 

zettingenproblematiek op de HSL-Zuid. Op basis van deze analyse was de 

verwachting dat de noodzakelijke nog uit te voeren maatregelen nog € 16 

miljoen zouden kosten. In 2018 is deze analyse geactualiseerd welke laat zien 

dat de nog te verwachten kosten moeten worden bijgesteld naar € 27,4 

miljoen. De toename houdt verband met het aantal te herstellen voegen op de 

locatie Schuilingervliet. Deze € 27,4 miljoen is beschikbaar op artikel 13.04 

Geïntegreerde contractvormen: op dit artikel wordt ook de realisatie van de 

uitgaven verantwoord. 

 

Medio 2020 is de risicoanalyse geactualiseerd voor locaties Rijpwetering en 

Westrik. Daaraan is de nieuwe locatie Oude Terp toegevoegd. De locatie 

Schuilingervliet is buiten beschouwing gelaten, omdat daar nog een pilot loopt 

om de bestaande herstelmethode te optimaliseren. De volledige risicoanalyse is 

daarom naar verwachting in 2021 beschikbaar. Op basis van de huidige 

informatie zal de eerder beschikbaar gestelde € 27,4 miljoen voor het oplossen 

van de zettingsproblematiek naar verwachting niet voldoende zijn. Nadat de 

analyse in 2021 compleet is zal worden vastgesteld in hoeverre de te 

verwachten kosten kunnen worden opgevangen binnen het totaal beschikbare 

budget op artikel 13.04 en hoeveel aanvullend budget beschikbaar gesteld zal 

moeten worden. Naar verwachting zal voor locatie Westrik in 2021 gestart 

worden met aanpak van die locatie. Hiertoe is voldoende budget beschikbaar. 

Voor de locaties Rijpwetering en Oude Terp wordt de definitieve aanpak en de 

planning nog nader uitgewerkt, zoals beschreven in hoofdstuk 2. 

 

Beton 

In 2018 is een risicoanalyse uitgevoerd naar de te verwachten kosten voor de 

betonproblematiek op de HSL-Zuid. Op basis van deze analyse was de 

verwachting dat de noodzakelijke nog uit te voeren maatregelen nog € 3,9 

miljoen zouden kosten. Deze € 3,9 miljoen is beschikbaar op artikel 13.04 

Geïntegreerde contractvormen: op dit artikel wordt ook de realisatie van de 

uitgaven verantwoord. 

 

Uit de reguliere inspecties komen geen indicaties dat het budget dat bij VGR41 

beschikbaar is gesteld voor de resterende betonschade ontoereikend is.  
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Bijlage 1: Overzicht Kamerstukken  

 

In de verslagperiode hebben de volgende Kamerstukken betrekking op de HSL-

Zuid. 

 

 

Datum Onderwerp Kamerstuk 

12 september 

2019 

Brief Halfjaarrapportages 2019 NS 

en ProRail 

Kst-29984-863 

13 september 

2019 

Antwoord op vragen van het lid 

Ziengs over het bericht 'Risico 

voor NS met grote bestelling van 

treinmaterieel HSL' 

Kst-2019D35237 

17 september 

2019 

Vaststelling van de 

begrotingsstaat van het 

Infrastructuurfonds voor het jaar 

2020 

Kst-35300-A-2 

17 september 

2019 

Aanbiedingsbrief MIRT overzicht 

2020 

Kst-35300-A-4 

27 september 

2019 

Antwoord op vragen van het lid 

Amhaouch over het in zicht zijn 

van het spoorplafond 

Kst-2019D37249 

3 oktober 2019 Programma Hoogfrequent 

Spoorvervoer. 

Voortgangsrapportage 2019 

eerste half jaar 

Kst-2019D39110 

8 oktober 2019 Aanbiedingsbrief beantwoording 

feitelijke vragen begrotingsstaten 

van het Ministerie van 

Infrastructuur en Waterstaat (XII) 

en Vaststelling van de 

begrotingsstaat van het 

Infrastructuurfonds 

Blg- 2019D39758 

10 oktober 

2019 

Aanbiedingsbrief 42e 

Voortgangsrapportage (VGR) 

HSL-Zuid 

Kst-22026-509 

24 oktober 

2019 

Aanbiedingsbrief rapport ADR 

over VGR 42 

Kst-22026-510 

29 oktober 

2019 

Verslag van algemeen overleg 

Spoor (25 september 2019) 

Kst-29984-869 

 

29 oktober 

2019 

Elfde voortgangsrapportage 

ERTMS 

Blg-2019D43053 

15 november 

2019 

Lijst van vragen en antwoorden 

bij vaststelling begrotingsstaat IF 

2020 

Kst-35300-XII-77 

26 november 

2019 

Aanbiedingsbrief begrotingsstaat 

IF 2020 

Kst-35350-A-2 
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16 december 

2019 

Initiatiefnota van het lid Kröger: 

Luchtvaart op de rails 

(ongecorrigeerd stenogram) 

Kst-2019D52321 

19 december 

2019 

Brief plan voor 

overprogrammering 

Kst- 35300-A-72 

19 december 

2019 

Antwoord op vragen van de leden 

Schonis en Sienot 

Kst-2019D52114 

16 januari 

2020 

Antwoord op vragen van het lid 

Amhaouch over het bericht dat de 

ondergrond van treinen niet 

berekend is op snellere, langere 

en zwaardere treinen 

Kst-2019D53704 

17 januari 

2020 

Verslag van notaoverleg MIRT (25 

november 2019) 

Kst-35300-A-73 

29 januari 

2020 

Verslag van een notaoverleg, 

gehouden op 16 december 2019, 

over de initiatiefnota van het lid 

Kröger: Luchtvaart op de rails 

Kst-35266-17 

30 januari 

2020 

HSL-Zuid Eindevaluatie. 

Eindevaluatie Groot Projectstatus 

aanlegproject HSL-Zuid 

Kst-2020D03458 

30 januari 

2020 

Aanbiedingsbrief Eindevaluatie 

grootprojectstatus HSL Zuid 

Kst-22026-511 

4 februari 2020 Aanbiedingsbrief planning 

investeringspilots baten-

lasteninformatie en tussentijdse 

evaluatie 

Kst-31865-165 

4 februari Motie van lid Moorlag over 

plannen voor HSL-verbindingen 

uitwerken 

Kst-29696-12 

5 februari 2020 Regeling van de Minister van 

Infrastructuur en Waterstaat tot 

wijziging van de 

Gemeenschappelijke regeling 

schadevergoedingsschap HSL-

Zuid, A16 en A4 

Kst-2020D04490 

7 februari 2020 Brief regering: Besluit houdende 

wijziging van de 

Gemeenschappelijke regeling 

Schadevergoedingsschap HSL-

Zuid 

Kst-22026-512 

18 februari 

2020 

Position Paper internationaal 

personenvervoer per spoor 

Kst-29984-887 

19 februari 

2020 

Convocatie inbreng feitelijke 

vragen Eindevaluatie 

grootprojectstatus HSL-Zuid d.d. 

18 maart 

Kst-2020D07114 

20 februari 

2020 

Brief: Uitvoering van de motie 

van de leden Amhaouch en 

Schonis over een sluitend plan op 

Kst-32404-97 
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het gebied van de capaciteit op 

het spoor (Kamerstuk 29984-875) 

18 maart 2020 Lijst van vragen over de 

eindevaluatie grootprojectstatus 

HSL Zuid (Kamerstuk 22026-511) 

Kst-2020D10983 

15 april 2020 Lijst van vragen en antwoorden 

over de eindevaluatie 

grootprojectstatus HSL Zuid 

Kst-22026-513 

22 april 2020 Programma Hoogfrequent 

Spoorvervoer. 

Voortgangsrapportage 2019 

tweede half jaar 

Kst-2020D15494 

24 april 2020 Verslag van Algemeen Overleg, 

gehouden op 4 maart 2020, over 

spoor, spoorveiligheid en ERTMS 

Kst-29984-892 

28 april 2020 Brief: Verzoek om aanvullend 

onderzoek te doen inzake 

doelstellingen HSL-Zuid 

Kst-2020D16249 

7 mei 2020 Brief regering: Jaarrapportages 

2019 NS en ProRail 

Kst-29984-893 

20 mei 2020 Brief aan de Kamervoorzitter over 

aanbieding jaarrapportage 

procedureregeling Grote Projecten 

2019 

Kst-26399-21 

20 mei 2020 Antwoord op vragen van het lid 

Schonis over het bericht 

'Onderzoek: Met hyperloop 

binnen half uur van Amsterdam 

naar Brussel' 

Kst-2020D19613 

9 juni 2020 Twaalfde voortgangsrapportage 

ERTMS 

Kst-33652-76 

12 juni 2020 Hoofdlijnen integrale besluit 

marktordening op het spoor na 

2024 

Kst-29984-899 

29 juni 2020 Lijst van vragen over 

spoorordening 

Kst-2020D26902 

17 juli 2020 Lijst van vragen en antwoorden 

over hoofdlijnen integrale besluit 

marktordening op het spoor na 

2024 (Kamerstuk 29984-899) 

Kst-29984-900 

21 juli 2020 Lijst van vragen en antwoorden 

over de voortgangsrapportage 

Programma Hoogfrequent 

Spoorvervoer 2019-2 en 

rapportage ADR (Kamerstuk 

32404-98) 

Kst-32404-99 

30 juli 2020 Verslag algemeen overleg MIRT 

(25 juni 2020) 

Kst-35300-A-115 
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> Retouradres Postbus 20901 2500 EX  Den Haag 

De voorzitter van de Tweede Kamer 

der Staten-Generaal 

Binnenhof 4 

2513 AA  DEN HAAG 

  

Datum 16 oktober 2020 

Betreft 43e Voortgangsrapportage HSL-Zuid 

  

 

 

Geachte voorzitter, 

Met deze brief bied ik uw Kamer de 43e Voortgangsrapportage (VGR) HSL-Zuid 

aan. Deze rapportage betreft de periode van 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2020.  

Het eerste halfjaar van 2020 is gekenmerkt door het coronavirus in Nederland. 

Het coronavirus heeft een grote impact op de samenleving en daarmee ook op het 

reizen met de trein. De HSL is hierop geen uitzondering: vanaf half maart is de 

dienstregeling op de HSL fors afgeschaald. Eind april is een deel van de 

binnenlandse dienstregeling weer langzaam opgestart en sinds 29 juni is het 

binnenlandse aanbod op de HSL weer als voor het begin van de coronacrisis. De 

internationale verbindingen van Thalys en Eurostar naar Brussel, Parijs en Londen 

zijn nog niet op het niveau van voor de coronacrisis. De recente ontwikkelingen in 

Europa hebben als gevolg dat er weer verdere reisbeperkingen zijn voor 

Nederland naar o.a. België en Frankrijk. Als gevolg daarvan lopen 

reizigersaantallen terug en heeft Thalys haar bediening van en naar Nederland 

weer verder moeten afschalen. 

 

Desondanks zijn voor de directe treinverbinding naar Londen in afgelopen periode 

mooie stappen gezet. Ik heb namens Nederland de twee benodigde 

Vierlandenverdragen voor beveiligings- en grenscontroles ondertekend, waarmee 

deze treinverbinding definitief in werking kon worden gesteld. Naar verwachting 

kan eind oktober van dit jaar gestart worden met de directe service van de 

Eurostar vanuit Nederland.  

 

Ook op de start van de introductie van de Intercity Nieuwe Generatie (ICNG) heeft 

de coronacrisis effect1, maar sinds juni zijn de eerste opleidingstrein en de eerste 

testtrein in Nederland gearriveerd en zijn NS en ProRail gestart met testen op de 

HSL. Deze testen zijn van groot belang voor een zorgvuldige, betrouwbare en 

verantwoorde introductie van nieuw materieel. Door de ontwikkelingen rondom 

COVID blijft de planning nog onzeker. Ik heb NS daarom gevraagd zich maximaal 

te blijven inspannen om de vertraging van de introductie van de ICNG zo veel 

mogelijk te beperken en de reiziger zo goed als mogelijk over de introductie te 

                                                
1 Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, Kamerstuk 29 984 nr. 898 
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informeren. Ik zal uw Kamer uiteraard op de hoogte houden van de 

ontwikkelingen.   

 

In deze brief sta ik verder stil bij de hoofdpunten uit de VGR HSL-Zuid, waaronder 

de ontwikkelingen op de infrastructuur. Vervolgens wordt de stand van zaken 

rondom spoorstaafschade en GSM-R toegelicht. Tot slot ga ik in op uw verzoek 

met betrekking tot de eindevaluatie van de grootprojectstatus HSL-Zuid.  

 

Hoofdpunten 43e voortgangsrapportage 

 

Ontwikkelingen infrastructuur  

 

Verbetermaatregelen  

Ik heb reeds € 60 mln. beschikbaar gesteld2 voor maatregelen aan de 

infrastructuur die op korte en middellange termijn de complexiteit verminderen en 

de prestaties moeten verbeteren. Inmiddels zijn er diverse maatregelen 

goedgekeurd voor een groot deel van het beschikbare budget. Een mooie stap 

hierin is de afronding van de contractering van Infraspeed voor de 

windmaatregelen voor de Brug Hollandsch Diep. Op de brug worden 

windschermen geplaatst, zodat ook met harde wind met hoge snelheid gereden 

kan worden. De realisatie hiervan is gepland in november 2020. Het aantal dagen 

per jaar dat het treinverkeer op de HSL-Zuid op de zuid-sectie (Rotterdam-

Belgische Grens) door harde wind werd vertraagd of stilgelegd varieerde de 

afgelopen jaren tussen de 23 en 58. Met windschermen op de brug Hollandsch 

Diep zal dat aantal substantieel verminderen. Voor een deel van de overige 

maatregelen binnen dit pakket loopt nog onderzoek naar technische haalbaarheid 

en kosteneffectiviteit. Deze maatregelen worden komend verslagjaar verder 

uitgewerkt. Over de voortgang wordt uw Kamer geïnformeerd  in de budgettaire 

nota’s van Infrastructuurfonds (artikel 13.03, aanleg spoor).  

 

Geluidsmaatregelenpakket 

Er wordt gewerkt aan maatregelen die de geluidsoverlast die omwonenden 

ervaren verminderen. De invulling van het pakket is overeengekomen met de 

betrokken gemeenten en ProRail realiseert de geluidsmaatregelen in overleg met 

de gemeenten en bewoners, Infraspeed en IenW. De ontwerpfase voor deze 

maatregelen is reeds in gang gezet en voor het eerste deel van de realisatie is de 

contractering van Infraspeed afgerond. Ik ben erg verheugd om te melden dat de 

realisatie van deze eerste fase in december dit jaar zal starten. In deze fase zal 

gewerkt worden aan het plaatsen van nieuwe schermen en het absorberend 

maken van bestaande geluidsschermen.  

 

Restproblematiek HSL-Zuid  

Op de HSL-Zuid resteert nog een aantal restpunten met betrekking tot de aanleg. 

Eén van deze restpunten betreft de zettingenproblematiek op de HSL-Zuid. 

In 2017 en 2018 zijn risicoanalyses uitgevoerd naar de te verwachten kosten voor 

deze zettingenproblematiek. In 2020 is de risicoanalyse geactualiseerd voor 

locaties Rijpwetering en Westrik. Daaraan is de nieuwe locatie Oude Terp 

toegevoegd. De locatie Schuilingervliet is buiten beschouwing gelaten, omdat daar 

nog een pilot loopt om de bestaande herstelmethode te optimaliseren. Pas als de 

                                                
2 Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, Kamerstuk 22026 nr. 482 
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pilot is afgerond zal ProRail een keuze kunnen maken voor een herstelmethode die 

de grootste kans op een blijvend goed resultaat heeft. De volledige risicoanalyse is 

daarom naar verwachting in 2021 beschikbaar.  

 

ProRail verwacht voor de locatie Westrik in 2021 te starten met de structurele 

aanpak van die locatie. Hiertoe is voldoende budget beschikbaar. Voor de locaties 

Rijpwetering en Oude Terp wordt de definitieve aanpak en de planning nog nader 

uitgewerkt. Voor beide locaties geldt dat structurele maatregelen pas op termijn 

noodzakelijk zijn, maar hiervoor zal wel binnenkort de voorbereiding starten. 

 

Spoorstaafschade en GSM-R  

U bent eerder geïnformeerd over spoorstaafschade op de HSL-Zuid. Het standpunt 

van de infraprovider van de HSL-Zuid, Infraspeed, is dat de ontstane schade 

wordt veroorzaakt door het ingezette materieel (TRAXX-locomotieven) en heeft de 

Staat daarom verzocht om de schade te compenseren3. De Staat deelt dit 

standpunt niet. In overleg met Infraspeed is inmiddels een arbitrageprocedure 

gestart. Ook over de dienstverlening GSM-R4 op de HSL-Zuid, verschillen de Staat 

en Infraspeed van mening. Hierover ben ik tevens in gesprek met de 

infraprovider. Wanneer er nadere ontwikkelingen zijn zal ik uw Kamer hierover 

informeren. 

 

Eindevaluatie grootprojectstatus HSL-Zuid  

Op 30 januari jl. heb ik de eindevaluatie van de grootprojectstatus HSL-Zuid5 met 

uw Kamer gedeeld. De door de Kamer ingediende schriftelijke vragen over de 

eindevaluatie zijn op 8 april 2020 beantwoord6. Naar aanleiding hiervan heeft uw 

Kamer mij verzocht om haar op basis van aanvullend onderzoek te informeren 

over in welke mate de oorspronkelijke maatschappelijke doelstellingen van de 

aanleg van de HSL-Zuid – te weten (a) de versterking van de economische 

ontwikkelingen van zowel Nederland als de Randstad en (b) treinverkeer als 

vervanging voor auto- en vliegverkeer (substitutie) – zijn verwezenlijkt. 

 

In de afgelopen periode heb ik opnieuw gesproken met verschillende experts op 

het gebied van (beleids)evaluaties van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid 

(KiM), Centraal Plan Bureau en het Ministerie van Financiën over of en hoe deze 

oorspronkelijke doelstellingen het beste kunnen worden geëvalueerd. De 

gezamenlijke conclusie na deze gesprekken is dat een kwantitatieve evaluatie van 

de oorspronkelijke doelstellingen niet mogelijk is, omdat de oorspronkelijke 

doelstellingen indertijd niet geconcretiseerd zijn en er destijds geen specifieke 

data verzameld zijn.  

                                                
3 Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, Kamerstuk 22 026, nr. 505 
4 Het Global System for Mobile communications for Railways, kortweg GSM-Rail of GSM-R, is 
een systeem voor radiocommunicatie voor spoorwegen. 
5 Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020, 22 026, nr. 511 
6 Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020, 22 026, nr. 513 
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Om desondanks een goede invulling te kunnen geven aan het verzoek van uw 

Kamer stel ik om via een kwalitatieve beleidsmatige analyse van beschikbare 

cijfers en inzichten door het KiM zo scherp mogelijk in kaart te laten brengen wat 

de effecten zijn. Over de uitwerking hiervan ben ik in gesprek met het KiM. Ik 

hoop u hier zo spoedig mogelijk over te informeren. 

 

Hoogachtend, 

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, 

 

 

 

 

 

S. van Veldhoven - Van der Meer 
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Ambitie en ontwikkelstrategie
Kerncorridor Schiphol-Amsterdam
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ENTER [NL]2   

Het gebied tussen Schiphol en Amsterdam leent zich bij uit-

stek voor ontwikkelingen met een internationale signatuur. In 

de Structuurvisie Mainport Amsterdam Schiphol Haarlemmer-

meer (SMASH, 2014) is afgesproken een samenhangende en 

integrale ambitie te ontwikkelen: de Kerncorridor Schiphol-

Amsterdam als internationale entree van Nederland. Het is 

nu nodig deze Ontwikkelstrategie ENTER [NL] op te stellen, 

te omarmen en hiermee aan de slag te gaan, zodat de inter-

nationale entree van Nederland ook voor de toekomst wordt 

bestendigd.

Met ENTER [NL] ontwikkelen we een nieuw internationaal 

vestigingsmilieu waarin we werelden samenbrengen. Van 

Schiphol tot Zuidas. Van Eindhoven, Utrecht, Rotterdam en 

Den Haag tot Londen en Parijs. Van Amsterdam tot New York 

en Shanghai. Amsterdam heeft in combinatie met Schiphol 

internationaal een sterke positie die ons economische voor-

spoed en mogelijkheden te investeren in onze leefkwaliteit 

brengt. De internationale concurrentie is echter groot. Het is 

daarom noodzakelijk een schaalsprong te maken: in ons ver-

stedelijkingsprogramma, in onze connectiviteit en ons inter-

nationaal georiënteerde economische programma. ENTER 

[NL] schetst hier de ontwikkelstrategie voor.



 ENTER [NL]   3

ENTER [NL] wordt ontwikkeld met en voor iedereen. Rei-

zigers, internationale bedrijven, werknemers en inwoners 

komen hier samen. Door goede verbindingen met excellent 

openbaar vervoer, een optimaal, internationaal georiënteerd 

vestigingsklimaat voor mens en bedrijf en een uitnodigende 

mix tussen werken, wonen en groen is dit de plek waar (in-

ter)nationaal, regionaal en lokaal elkaar ontmoeten.

ENTER [NL] omvat verschillende plekken met elk een eigen 

identiteit en waarde. Plekken die leven en dus leven aantrek-

ken. Samen vormen ze de nieuwe, internationale entree van 

Nederland.

ENTER [NL] is van en voor de toekomst. Duurzame ontwikke-

ling en plek voor ontmoeting, vernieuwing en innovatie. 



ENTER [NL]
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VERBIND PLEKKEN MET 
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 ENTER [NL] 

INLEIDING.

ENTER [NL] internationale entree van Nederland’ is de ontwik-
kelstrategie voor de Kerncorridor Schiphol-Amsterdam. Deze 
ontwikkelstrategie geeft aan hoe de unieke kwaliteiten en de 
aantrekkingskracht van de Amsterdamse binnenstad, de Zuidas 
en Schiphol beter kunnen worden benut voor het versterken 
van de internationale concurrentiepositie van de Metropoolre-
gio Amsterdam en Nederland als geheel. De ontwikkelstrategie 
komt voort uit de Uitvoeringsagenda Structuurvisie Mainport 
Amsterdam Schiphol Haarlemmermeer (SMASH) en is onderdeel 
van de beleidsnota Mainport en Metropool. Hierin wordt inge-
zet op een gebalanceerde groei tussen de Mainport Schiphol en 
de Metropoolregio Amsterdam (MRA). 

  9
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ENTER [NL] sluit aan op gezamenlijke doelstellingen 
van het Rijk en de MRA in de MIRT Gebiedsagenda 
Noordwest Nederland die zich richten op het verster-
ken van de internationale concurrentiepositie. In de 
Gebiedsagenda wordt al aandacht besteed aan de lig-
ging van Schiphol, vlakbij het zakelijke centrum van 
de Zuidas en op relatief korte afstand van de Amster-
damse binnenstad. In weinig steden in de wereld liggen 
de binnenstad en het zakelijke centrum zo dichtbij een 
internationale luchthaven. In de Kerncorridor Schip-
hol-Amsterdam is nog ruimte beschikbaar om nieuwe 
ontwikkelingen in gang te zetten en daarmee de nabij-
heid van Schiphol nog beter te benutten. 

ENTER [NL] stippelt de route uit om dit gebied 
de komende decennia verder te ontwikkelen tot dé 
internationale entree van Nederland. Er lopen er op 
dit moment verschillende programma’s op nationaal, 
regionaal en lokaal niveau die raken aan de ontwikke-
ling van de Kerncorridor Schiphol-Amsterdam. Denk 
daarbij bijvoorbeeld aan de Actieagenda Schiphol, 
het OV-toekomstbeeld, de Ruimtelijk-Economische 
Ontwikkelstrategie (REOS), de Optimalisatie Westtak 
en Zuidtak, de MIRT-verkenning multimodale knoop 
Schiphol, het Masterplan Schiphol en de gebiedsuit-
werkingen Schinkel in het kader van Koers 2025 van de 
gemeente Amsterdam.

De Zuidas en Schiphol Centrum hebben een duidelijke 

signatuur als internationaal georiënteerde zakelijke 

centra, maar zijn inmiddels ‘vol’ gepland. In het gebied 

tussen de Zuidas en Schiphol is nog ruimte beschikbaar 

om aanvullende woon-werkmilieus te ontwikkelen, 

maar op dit moment is dit gebied nog erg versnipperd. 

De verschillende deelgebieden hebben geen duidelijk 

ruimtelijk of economisch profiel. De gebieden zijn 

onderling slecht met elkaar verbonden en de bereik-

baarheid in de gebieden zelf laat te wensen over. Dat, 

terwijl er grootschalige weg- en spoorinfrastructuur 

aanwezig is. Deze vormen echter veelal fysieke bar-

rières voor de toegankelijkheid en de beleving van het 

gebied zelf. De beste manier om dit te ervaren is om er 

een middag rond te lopen of te fietsen. Het is moeilijk 

om van A naar B te komen en het is niet prettig om er 

te verblijven. Hierdoor blijven de natuurlijke kwalitei-

ten van bijvoorbeeld de Nieuwe Meer onderbenut. De 

belangrijkste opgave voor de Kerncorridor Schiphol-

Amsterdam is om het gebied een duidelijker ruimtelijk 

en economisch profiel te geven en in meer samenhang 

te laten ontwikkelen. Goede connectiviteit zowel tussen 

de deelgebieden, als met de rest van Nederland is een 

noodzakelijke randvoorwaarde voor de ontwikkeling 

van het gebied. 

10   



 ENTER [NL] 

De ontwikkeling van de Kerncorridor Schiphol-

Amsterdam is om verschillende redenen een urgente 

opgave:

• De huidige groei van de Metropoolregio Amster-

dam (zowel qua bevolking als economie) vraagt 

om meer ruimte voor nieuwe woon-werkmilieus 

in een hoog stedelijke omgeving. De beschik-

bare ruimte op de Zuidas, in de binnenstad en 

op Schiphol zelf zijn beperkt. De Kerncorridor 

Schiphol-Amsterdam biedt ruimte om nieuwe 

woon-werkmilieus te ontwikkelen die zich kun-

nen onderscheiden ten opzichte van andere als 

internationale toplocaties in de nabijheid van 

de internationale hub Schiphol. De druk op de 

ruimte, de aanwezige investeringsbereidheid en 

de behoefte aan internationaal economisch profiel 

voor een betere concurrentiepositie geven nu de 

kans hier invulling aan te geven.  

• Er lopen op dit moment verschillende program-

ma’s en trajecten die van invloed zullen zijn op 

de ontwikkeling van (deelgebieden binnen) de 

Kerncorridor Schiphol-Amsterdam. Vanuit deze 

trajecten dienen zich kansen aan om in het gebied 

te investeren. De verschillende trajecten zijn al-

leen nog niet goed op elkaar afgestemd. 

ENTER [NL] gaat uit van een integraal ontwikkel-
perspectief voor het gehele gebied, waarmee het de 
inzet vanuit de verschillende lopende trajecten (die de 
komende jaren hun stempel op deelgebieden zullen 
zetten) bundelt. 

ENTER [NL] is de ontwikkelstrategie voor de Kern-
corridor Schiphol-Amsterdam. Het stelt een ambitie 
voor de ontwikkeling van het gehele gebied en geeft 
aan wat de belangrijkste principes zijn om die ambitie 
te realiseren. 

Het voorliggende discussiestuk is bedoeld om reacties 
op te halen die als bouwstenen kunnen dienen voor het 
verder vormgeven van de ontwikkelstrategie ENTER 
[NL]. Dit discussiestuk beschrijft de urgentie, de ambi-
tie, de principes en gebiedsprofielen van de Kerncorri-
dor Schiphol-Amsterdam. Het is tot stand gekomen in 
nauwe samenwerking tussen de gemeente Amsterdam, 
Schiphol Group en de gemeente Haarlemmermeer. Het 
is een uitnodiging aan andere partijen om zich hierbij 
aan te sluiten.
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URGENTIE.

De afgelopen jaren kenden de stad en Metropoolregio Amster-
dam ondanks de crisis economische groei en ook een sterke 
bevolkingsgroei. De Metropoolregio Amsterdam is daarmee een 
belangrijke motor voor de Nederlandse economie. Om de inter-
nationale concurrentiepositie te versterken is het noodzakelijk 
om voldoende internationale vestigingsmilieus te hebben. De 
Kerncorridor Schiphol-Amsterdam biedt ruimte voor de ontwik-
keling van deze milieus en heeft daarmee de potentie om meer 
bij te dragen aan de economie van Nederland als geheel, mits 
de lopende plannen en toekomstige mogelijkheden nu goed op 
elkaar worden afgestemd.
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(INTER)NATIONAAL PERSPECTIEF
De Metropoolregio Amsterdam (MRA) scoort goed in 

verschillende internationale rankings, met name op het 

gebied van connectiviteit en quality of life. De MRA 

is een internationaal georiënteerde metropool, van 

menselijke maat, met een open cultuur en een goede 

verbondenheid met de rest van de wereld via een van 

de best verbonden luchthavens ter wereld. Tegelijker-

tijd zien we de internationale concurrentiestrijd tussen 

stedelijke regio’s en hun luchthavens toenemen. De 

afgelopen jaren hebben verschillende onderzoeken 

(OECD, WRR, PBL, RLi) al gewezen op de concur-

rentiestrijd die zich in toenemende mate zal afspelen 

tussen een beperkt aantal sterke stedelijke regio’s in de 

wereld. Op wereldschaal zien we al een verschuiving in 

de top 50 van wereldsteden naar Azië. Binnen Europa 

vindt er een concurrentiestrijd plaats tussen meerdere 

stedelijke regio’s die de ambitie hebben om te kunnen 

concurreren met de sterkste stedelijke regio’s van de 

wereld. 

Ook in ‘Toekomst van de stad’ (RLi) of Triumph of 

the City (Glaeser) wordt gewezen op deze stedelijke 

concurrentie met de stedelijke regio’s als economische 

motor van het land en de nationale economie. Bin-

nen de stedelijke regio zijn de plekken waar mensen, 

goederen en informatie samenkomen de knooppunten 

voor de mondiale economie. Punten waar door sociale, 

culturele en bestuurlijke interactie verdienvermogen 

of toegevoegde waarde ontstaat. Voor het veilig stellen 

van haar positie in deze internationale dynamiek is het 

voor de relatief kleine metropool als de MRA cruciaal 

om de kansen die zich aandienen voor internationale 

topmilieus optimaal te benutten.

Uit internationale vergelijkingen (o.a. Cities of oppor-

tunity, PWC 2013) blijkt dat steden de komende jaren 

miljarden investeren in de ontwikkeling van nieuwe 

zakelijke topmilieus, nieuwe infrastructuur en ook in 

de kwaliteit van de steden, met veel groen en openbare 

ruimte. Daarnaast wedijveren internationale luchtha-
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vens om zichzelf een uitgangspositie te verschaffen als 

internationale hub. De positie houdt in dat het aantal 

directe bestemmingen groot is en als hub is van groot 

belang voor de concurrentiepositie van de stedelijke 

regio. Dubai is een voorbeeld van een stad die suc-

cesvol is dankzij haar internationale luchtvaarthub. De 

MRA heeft goede kaarten in handen om mee te doen 

op het internationale speelveld. De MRA kenmerkt 

zich doorgoede fysieke en digitale bereikbaarheid, een 

hoogopgeleide beroepsbevolking en een aantrekkelijke, 

diverse en leefbare stedelijke regio. Om dit te behouden 

en verder te versterken is het nodig dat overheden (rijk, 

provincie en gemeenten) en Schiphol binnen de MRA 

samenwerken om de potentie van de Kerncorridor 

verder te ontwikkelen.
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REGIONAAL/LOKAAL PERSPECTIEF
In de MRA is er momenteel veel vraag naar ruimte om 

te wonen en om te werken. Met name in en rondom 

Amsterdam, maar ook in Haarlem ontwikkelt zich 

goed. Ruimte om de vraag naar nieuwe woon-werkmi-

lieus te faciliteren is beperkt. Zeker op plekken waar de 

vraag het grootst is. Binnen de 19e eeuwse gordel van 

Amsterdam is er nauwelijks ruimte beschikbaar. Ook 

op de Zuidas en op Schiphol zelf is de ruimte voor de 

ontwikkeling van nieuwe kantoren schaars geworden. 

Door de groeiende economie en groeiende vraag naar 

locaties in een internationaal topmilieu loopt het tekort 

aan geschikte locaties op korte termijn snel op. 

De huidige druk biedt ook kansen voor ontwikke-

ling van nieuwe, hoogstedelijke woon-werkmilieus. 

Het gebied tussen de Zuidas en Schiphol biedt ruimte 

voor een gemengd milieu in de combinatie internati-

onaal economisch vestigingsmilieu en (hoog)stedelijk 

woonprogramma. De Amsterdamse ontwikkelstrategie 

‘Koers 2025’ zet hierop in, bijvoorbeeld in de Gebieds-

uitwerking Schiphol-Schinkel, waarin ook verbinding 

wordt gemaakt met de Nieuwe Meer. Haarlemmermeer 

werkt aan een nieuwe ontwikkelstrategie voor de stati-

onsomgeving van Hoofddorp als westelijke toegangs-

poort van de Metropoolregio Amsterdam.

Rijk, regio, Schiphol en spoorsector werken in het pro-

ject Multimodale Knoop Schiphol aan verbetering van 

de connectiviteit tussen luchthaven, OV en stationsom-

geving waar een topinrichting van het openbare gebied 

met veel allure voorwaarde is. 

Daarnaast is met het project OV SAAL de capaciteit 

voor het treinverkeer in de zuidflank van Amsterdam 

sterk vergroot en wordt binnenkort gestart met de 

aanleg van het Zuidasdok waarbij de A10 Zuid voor 

een groot deel in een tunnel komt te liggen. 

2
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Het gebruikmaken van de fysieke nabijheid van de 

binnenstad van Amsterdam, de Zuidas en het knoop-

punt Schiphol biedt voor het bestaand stedelijk gebied 

tussen Hoofddorp en Amsterdam de kans om te 

veranderen van achterkant naar voorkant. Niet langer 

een plek waar je voorbij reist, maar een plek waar je 

naartoe gaat. Een plek met een grote diversiteit en mix 

in wonen, werken en groen waar het voor bestaande 

bewoners en werknemers prettiger wordt om te wonen, 

te werken en te ontspannen.

Enorme dichtheid aan lopende 
programma's en uitwerkingen 
zonder duidelijke samenhang

Binnenstad
Amsterdam

Hoofddorp

Schiphol
Noordwest

Schiphol
Centrum

Zuidflank
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AMBITIE.

De Metropoolregio Amsterdam heeft de ambitie tot de top 5 
van stedelijke regio’s in Europa te horen. Deze toppositie brengt 
naast economische groei, werkgelegenheid en innovatievermo-
gen voor de Metropoolregio en Nederland ook de mogelijkhe-
den om te investeren in het verbeteren van de leefkwaliteit. De 
Kerncorridor wordt ontwikkeld als ‘Entree’ van Nederland, als 
de hoofdknoop tussen de wereld en Amsterdam, de MRA en 
Nederland. Met de ontwikkeling van toplocaties voor zakelijke 
en hoogstedelijke woon-werkmilieus, een internationale lucht-
vaarthub en verbindingen naar alle windstreken is het gebied 
tussen Schiphol en Amsterdam dé plek om als internationale en-
tree van Nederland te functioneren. Dit vraagt om een ontwik-
kelperspectief met hoog stedelijke milieus, een breed en divers 
economisch profiel, plekken voor het kunnen clusteren van eco-
nomische activiteiten (specialisatie) en een perfecte lokale, regi-
onale en (inter)nationale connectiviteit.
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TOPPOSITIE
De verwachting is dat er mondiaal circa 25 stedelijke 

regio’s zullen overblijven die de knooppunten vormen 

voor 80 procent van het economische verkeer en waar 

70 procent van de wereldbevolking zich concentreert. 

De MRA heeft de ambitie om te behoren tot deze top 

van de wereld.

Om te kunnen concurreren op Europees en mondiaal 

niveau is ruimte nodig om te groeien. De Kerncor-

ridor kan daarvoor een plek bieden die zich interna-

tionaal onderscheid. Het vormt de zuidflank van de 

Metropoolregio waar zich de grootste economische 

dynamiek bevindt. Juist hier kan het internationale 

vestigingsklimaat van de Metropoolregio Amsterdam 

en Nederland worden versterkt door gebruik te maken 

van haar ligging en de aanwezige kwaliteiten.

INTERNATIONALE ENTREE VAN 
NEDERLAND
De Kerncorridor wordt ontwikkeld als ‘Entree’ van Ne-

derland, als de hoofdknoop tussen de wereld en Am-

sterdam, de MRA en Nederland. Dit betekent uiteraard 

het behoud en verdere versterking van de internatio-

nale connectiviteit. Maar het betekent ook de ontwik-

keling van een ‘Entree’ waar gasten binnenkomen en 

worden ontvangen. Een gebied waar internationaal, 

nationaal, regionaal en lokaal elkaar ontmoeten in een 

uniek en inspirerend gebied. Nauw verbonden met drie 

succesvolle gebieden: het centrum van Amsterdam, de 

Zuidas en Schiphol. Het centrum van Amsterdam is 

van oudsher reeds het internationale ontmoetingspunt 

en in dit perspectief nog steeds de meest aantrekkelijke 

plek van de regio. De Zuidas heeft naast internatio-

nale uitstraling ook een goede verbinding met stad, 

Schiphol en Nederland. Schiphol groeit niet alleen 

als luchthaven, maar ook als plek voor internationale 

business meetings. 

Lokaal

Regionaal

(Inter)nationaal

De Kerncorridor op
drie schaalniveau's
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Dat betekent voor de Kerncorridor een ontwikkeling 

die inzet op interactieve centra voor business mee-

tings, congressen, kennisinstituten, innovatieplatforms 

en creatieve clusters. Een internationaal centrum 

van transactie en ontmoeting, voor startups, handel 

en dienstverlening. Een bruisend hart waar wordt 

gewerkt, gewoond, gerecreëerd en geleefd binnen een 

leefomgeving met kwaliteit. Met nauwe relaties met 

de kennisclusters (bijvoorbeeld Science Park) en de 

creatieve industrie in de omgeving.

Voor internationale relaties en samenwerking zijn 

naast luchtzijdige verbindingen goede, snelle OV 

verbindingen van de Kerncorridor met de omringende 

internationale centra van belang. Zoals directe trein-

verbindingen met Brussel-Parijs, Londen en Ruhrge-

bied – Frankfurt. Door de Noord-Zuidlijn geeft station 

Zuid direct toegang tot de binnenstad en worden 

reistijden via de internationale trein verkort. Internati-

onale uitstraling betekent ook goed verbonden zijn met 

de stad, Nederland en de wereld.  

SCHAALSPRONG EN BUNDELEN KRACHTEN
De reeds aanwezige, uitgesproken kwaliteiten van onze 

kleine metropool zijn niet voldoende om mee te blijven 

doen in de wereldtop. Daarom moet worden ingezet op 

vergroting van ‘massa en dichtheid’ door verdere ver-

dichting en het ontwikkelen van nieuwe hoogstedelijke 

werk-woonmilieus en het verder uitbouwen van het 

internationale business milieu rondom de Zuidas en 

Schiphol. Er kan worden meegelift op de enorme aan-

trekkingskracht en de trek naar de stad die nu gaande 

is. Nieuwe ontwikkelingen moeten hierop aansluiten 

en kwaliteit toevoegen in nauwe samenwerking met 

andere economische kerngebieden in Nederland. 

Door snellere en directere verbindingen met de 

omgeving van de Kerncorridor ontstaat een sterker 

interactiemilieu met een grotere diversiteit en een 

groter arbeidspotentieel (Human Capital). Den Haag, 

Rotterdam, Utrecht, Eindhoven en Amsterdam vormen 

samen een krachtig economisch netwerk met ieder een 

eigen signatuur. Door deze goed met elkaar te verbin-

den worden verschillende kwaliteiten gebundeld. De 

Kerncorridor kan hiervoor de internationale toegang 

vormen.

Behoud en ontwikkeling van een snelle, betrouwbare 

en comfortabele connectiviteit tussen Den Haag – 

Rotterdam, Utrecht – Eindhoven en Zuidas -Schiphol 

versterkt de onderlinge relatie. Daarnaast is goede 

afstemming nodig tussen deze stedelijke gebieden over 

economische profielen en hoe gezamenlijk op te trek-

ken in internationaal perspectief. Dit wordt uitgewerkt 

in het kader van de Ruimtelijk-economische ontwik-

kelstrategie (REOS). Het vraagt om een schaalsprong 

in connectiviteit, waarin nog meer dan voorheen wordt 

ingezet op snelle, comfortabele en betrouwbare ver-

bindingen met een nadruk op optimalisering van het 

openbaar vervoer, zowel regionaal als (inter-)nationaal.

De Kerncorridor op
drie schaalniveau's
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PRINCIPES.

Van de binnenstad van Amsterdam tot de Zuidas, Schiphol en 
de stationsomgeving van Hoofddorp: alle plekken in deze zone 
krijgen in de nabije toekomst een nog beter internationaal aan-
trekkelijk vestigingsklimaat voor werken én wonen. Met meer 
kwaliteit van het te realiseren ruimtelijke en economische pro-
gramma, de (inter)nationale, regionale en lokale verbindingen, 
openbare ruimte en het groen in de Kerncorridor. De samen-
hang wordt geborgd door vijf generieke principes voor toekom-
stige ontwikkelingen.
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PRINCIPE #1 
GEEF INTERNATIONALE 
ALLURE 

PRINCIPE #2
BIED PLEKKEN VOOR 
ECONOMISCH ONDER-
SCHEIDENDE PROGRAMMA'S

PRINCIPE #3
VERBIND PLEKKEN MET 
EXCELLENT OPENBAAR 
VERVOER

PRINCIPE #4
MAAK EEN PLEK VOOR 
IEDEREEN

PRINCIPE #5
ZORG VOOR DUURZAME 
ONTWIKKELING
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De ambitie voor ENTER [NL] betekent een bundeling 
van ontwikkelingen in het gebied tussen Hoofddorp en 
de hoofdstad. De Entree bestaat uit meerdere gebieden 
die elk hun eigen identiteit en waarde hebben. Het is 
een uniek gegeven waar verschillende schaalniveaus 
elkaar ontmoeten op zowel sociaal, ruimtelijk als eco-
nomisch vlak. 

ENTER [NL] wordt inclusief en adaptief ontwikkeld 

met de luchthaven Schiphol, de Zuidas en de binnen-

stad van Amsterdam als unieke toplocaties. De ambitie 

voor de Entree van Nederland is om deze plekken beter 

onderling te verbinden en ruimtelijk te versterken, 

inclusief de aangrenzende gebieden. Het versterken van 

de verbinding tussen binnenstad, Zuidas, Schiphol en 

Hoofddorp creëert de noodzakelijke drager van deze 

internationale gebiedsontwikkeling . Door de integratie 

van luchthaven Schiphol in de ontwikkelstrategie wordt 

de internationale positie van Amsterdam en de MRA 

versterkt én de leefbaarheid vergroot. De dualiteit van 

de ontwikkelstrategie schuilt enerzijds in de ambitie 

van het grote gebaar en anderzijds in de ambitie van 

flexibiliteit en adaptief vermogen om in te spelen op de 

onvoorspelbare ontwikkelingen in de toekomst.
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INTERNATIONAAL HART VAN NEDERLAND 
EN DE METROPOOLREGIO
De Entree van Nederland is het internationale hart 
van Nederland en maakt onlosmakelijk deel uit van 
de Metropoolregio Amsterdam. Dit gebied biedt een 
unieke kans voor een nieuw internationaal topmi-
lieu in Nederland met sterke regionale, nationale en 
internationale verbindingen. De ontwikkelingen in dit 
gebied richten zich dan ook op het versterken van dit 
internationale karakter door middel van een duidelijke 
programmering, identiteit, voorzieningen en ver-
bondenheid. Dit is een gezamenlijke ambitie van alle 
betrokken partijen en deze dragen de verantwoorde-
lijkheid om de Kerncorridor tot een succes te maken. 
Daarvoor zijn duidelijke procesafspraken tussen de 
partijen nodig over de ontwikkeling van deelgebieden 
en regie op het geheel. 

HERKENBAAR EN GASTVRIJ
De Entree van Nederland ontwikkelt zich als een zone 
met herkenbare plekken. Unieke gebouwen, contou-
ren, uitzichten en een station van internationale allure 
bepalen de internationale identiteit. Iedereen moet zich 
welkom voelen in het gebied, van internationale
zakenreiziger tot lokale bewoner.

PRINCIPE #1

GEEF
INTERNATIONALE 

ALLURE
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PLEK VAN ECONOMISCHE GROEI
Het gebied tussen Hoofddorp, Schiphol, Zuidas en de 
binnenstad van Amsterdam is nu al het gebied waar 
economische groei in de MRA zich concentreert. Door 
in deze as ruimte te bieden voor verdere economische 
groei biedt de MRA ruimte aan toekomstige economi-
sche groei van Nederland.

INTERNATIONAAL, INNOVATIEF & ONDER-
SCHEIDEND
De economische programma’s dienen onderscheidend 
en aanvullend te zijn op de rest van Nederland. De 
al aanwezige kwaliteiten in het gebied bieden kansen 
voor de verdere groei van nieuwe onderscheidende 
internationaal economische programma’s die elders in 
Nederland minder kansrijk zijn. Het gaat hierbij om de 
volgende kwaliteiten: de directe nabijheid van Schip-
hol, Zuidas en binnenstad, een internationaal park 
voor interactie en ontmoeting, aanwezige kennis- en 
innovatieve bedrijvigheid zoals ict-startups in het West 
Innovation park (Riekerpolder) en circulaire processen 
(Westas), en de financiële diensten op de Zuidas. Groei 
van internationale bedrijvigheid maakt van Schiphol de 
hub met een sterke internationale bestemming en met 
grotere economisch toegevoegde waarde.

DRAAGT BIJ AAN NEDERLAND ALS KENNIS-
ECONOMIE
Kansen voor internationaal economische programma’s 
liggen o.a. in internationale (buitenlandse) onderwijs-
instellingen, internationale bedrijvigheid op het gebied 
van kennis-innovatie, start-ups scale-ups voor ICT en 
Tech, en campussen voor internationale kennisuitwis-
seling en ontmoeting. Bij de ontwikkeling van deze 
programma’s wordt uiteraard rekening gehouden met 
economische dynamiek en verandering, en met de 
vraagontwikkeling van de economie van morgen. 
De internationale entree is ook een plek die bijdraagt 
aan economische groei elders in Nederland. Voor het 
vermarkten van de Nederlandse kenniseconomie biedt 
de internationale entree een plek om internationale 
interesse te wekken voor nieuwe kennis en innovatie en 
producten van eigen bodem. Deze plek van internati-
onale exchange en samenwerking wordt een interna-
tionale aanvulling op andere innovatieve gebieden in 
Nederland als Eindhoven, Rotterdam, Den Haag, en 
Utrecht, en draagt zo bij aan verdere ontwikkeling en 
groei van Nederland als kenniseconomie

PRINCIPE #2

BIED PLEK VOOR ECONOMISCH
ONDERSCHEIDENDE

PROGRAMMA'S

   27

€



ENTER [NL] 

GOED VERBONDEN OP ALLE 
SCHAALNIVEAUS 
Een goede verbondenheid van bewoners en werkne-
mers van de Entree van Nederland met zowel Schip-
hol, de Zuidas, de binnenstad van Amsterdam als de 
omliggende regio’s is een onmisbaar onderdeel van dit 
internationaal topmilieu. De Entree van Nederland is 
goed bereikbaar per auto, openbaar vervoer en fiets. De 
focus zal liggen op het goed verbinden per hoogwaar-
dig openbaar vervoer en het vergemakkelijken van de 
overstap tussen verschillende vormen van vervoer. Bin-
nen de Entree van Nederland worden de verschillende 
plekken goed met elkaar verbonden zodat er aantrek-
kelijke woon-werk milieus ontstaan voor internationaal
opererende bedrijven die hun hoofdactiviteiten in de 
regio hebben. Tegelijkertijd worden de verbindingen 
met andere economische gebieden van Nederland en 
de internationale verbindingen versterkt. De Entree 
van Nederland is de plek waar internationaal, nationaal
en regionaal elkaar ontmoeten. De verbindingen op de 
verschillende schaalniveaus hebben een sterke relatie. 
Ze maken deels gebruik van hetzelfde spoornet. Dit ge-

beurt door het beter benutten van bestaande faciliteiten 
De capaciteit van de Schipholtunnel is echter beperkt. 
Dit vraagt om een totaalconcept waarin de relatie 
wordt gelegd tussen de verschillende schaalniveaus. 
Hierbij wordt optimaal gebruik gemaakt van fasering, 
adaptiviteit en toekomstbestendigheid.

De fysieke nabijheid van de binnenstad van Amster-
dam, de Zuidas en Schiphol moet benut worden. Ze 
zijn de drie troefkaarten in het gebied. Deze internatio-
naal sterke plekken hebben positief economische effec-
ten op andere ontwikkelingen. Alle ontwikkelingen in 
het gebied dienen goed verbonden te zijn met deze drie 
plekken. De stedelijke structuur moet zich daar waar 
kan zo veel mogelijk aanhechten. Snelle verbindingen 
overbruggen langere afstanden.

PRINCIPE #3

VERBIND PLEKKEN 
MET EXCELLENT 

OPENBAAR VERVOER
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INCLUSIEF
Bewoner uit de regio, (internationale) werknemer, 
inwoner van Amsterdam of reiziger: De Kerncorridor 
is er voor iedereen. Innovatie vraagt immers om heel 
veel interactie en plekken van ontmoeting. Niet alleen 
ontmoetingen tussen gelijkgestemden maar vooral 
diversiteit is belangrijk bij de ontwikkeling van nieuwe 
ideeën. Het gebied wordt dus zeker niet exclusief, maar 
een plek voor internationaal, regionaal en lokaal, een 
plek voor iedereen: expats ontmoeten lokale bewoners.  
Bewoners uit Amstelveen, Amsterdamse en Hoofd-
dorp vinden elkaar voor sport en ontspanning in het 
nieuwe stadspark aan de Nieuwe Meer. Internationals 
bezoeken de internationale Entree voor zaken, kennis, 
en nieuwe ideeën, en brengen nieuwe inspiratie voor 
startende bedrijfsconcepten. Jongeren uit Nieuw-West, 
Amsterdam Noord en Almere vinden er snelle oplei-
dingen en hun eerste baan, bijvoorbeeld als software 
programmeur.

AMSTERDAM OVER DE GRENS
De directe verbinding met de binnenstad van Amster-
dam maakt van Hoofddorp een integraal onderdeel van 
Groot-Amsterdam. Dit biedt kansen voor de nieuwe 
bewoners in de Haarlemmermeer, maar ook voor ver-
gelijkbare economische kansen voor bedrijven die zich 
tot nu toe alleen in Amsterdam willen vestigen. Door 
deze economische schaalsprong biedt de internationale 
Entree kansen voor werkgelegenheidsgroei voor de 
hele metropool, van Almere tot Zaandam, van ken-
niswerker tot vak geschoold. 

PRINCIPE #4

MAAK 
EEN PLEK 

VOOR IEDEREEN
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PLEKKEN VAN DUURZAME ONTWIKKELING
De Kerncorridor wordt ontwikkeld met het oog op de 
toekomst en maakt gebruik van nieuwe technieken die 
voldoen aan de eisen van deze tijd op het gebied van 
energie, duurzaamheid en leven dichtbij de luchtha-
ven. De ontwikkeling van woningen en bedrijven is 
gericht op goede samenhang met de aanwezigheid 
van de luchthaven, bijvoorbeeld door geluidadaptief 
te bouwen. Flexibiliteit en adaptief vermogen is nodig 
om ook te kunnen reageren op onverwachte ontwikke-
lingen en gebeurtenissen. De circulaire Westas, tussen 
Hoofddorp, Schiphol en Haven biedt veel kansen.

ADAPTIEVE PLEKKEN
Het is onzeker hoe de (internationale) economie 
zich ontwikkelt. Het is niet mogelijk van te voren te 
voorspellen welk type bedrijven een plek zullen vinden 
en waar de regio zich op moet richten, en hoe hard de 
groei gaat. Ook dit vraagt om flexibiliteit en aanpas-
singsvermogen.

PRINCIPE #5

ZORG 
VOOR DUURZAME
ONTWIKKELING
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BINDENDE FACTOR.

De nabijheid van de internationale hub Schiphol, het internati-
onale zakencentrum Zuidas en de binnenstad van Amsterdam 
kunnen beter worden benut. Een samenhangende ontwikkel-
strategie geeft de mogelijkheid de aantrekkelijkheid van het 
hele gebied en de deelgebieden daarbinnen te vergroten, het 
ontwikkelpotentieel beter te benutten en te voorkomen dat het 
een rommelzone wordt die zoveel zones tussen luchthavens en 
hun steden kenmerkt. De inzet van de ontwikkelstrategie is dan 
ook: een sterke ruimtelijke en economische samenhang met als 
gemeenschappelijk thema “internationale allure” ter versterking 
van het internationale vestigingsklimaat. Alle ontwikkelingen die 
hier plaats vinden moeten hieraan bijdragen, wat om een zorg-
vuldige ruimtelijke en economische programmering vraagt.
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INTERNATIONALE ENTREE 
VAN NEDERLAND 

Juist diversiteit biedt de mogelijkheid te kunnen anti-

ciperen op een onzekere toekomst, waarin niet vooraf 

te bepalen valt welke sectoren het meeste kansrijk zijn. 

Een gebied met een grote diversiteit aan sectoren, op 

korte afstand van elkaar, zo dicht bij een internationale 

luchthaven èn een internationale stad is extra aantrek-

kelijk doordat hier interessante crossovers kunnen 

ontstaan tussen diverse bedrijfstakken. De ruimtelijke 

omstandigheden sluiten nauw aan bij deze diversiteit. 

De fijnmazige structuur van de zuidflank van Amster-

dam en de nabijheid van de binnenstad, de woonge-

bieden van West en Nieuw- West, het aantrekkelijke 

groen van De Nieuwe Meer en het Amsterdamse Bos 

en de ontwikkeling van de Sportas, bieden ruimte voor 

interessante hoogstedelijke milieus. Terwijl juist de 

grootschaligheid van de Haarlemmermeer ruimte biedt 

voor grootschalige functies.

Het ontwikkelen van een OV-verbinding tussen inter-

nationale topmilieus Schiphol- Zuidas- binnenstad en 

de tussengelegen gebieden werkt als aanjager voor deze 

ontwikkeling en is een noodzakelijke voorwaarde voor 

internationale gebiedsontwikkeling. Schiphol, Amster-

dam Zuid en Hoofddorp vormen hierbij de centrale 
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OV-knopen. Amsterdam Zuid kan zich op termijn 

ontwikkelen tot Amsterdam Internationaal en station 

Hoofddorp kan ontwikkelen tot regionale én stedelijke 

knoop. Voor de verbinding zijn verschillende varianten 

denkbaar, zoals het doortrekken van de Noord-Zuid-

lijn via een lightrailproduct op bestaand spoor naar 

Schiphol en/of Hoofddorp of als losse, onafhankelijke 

metroverbinding.

In de Kerncorridor wordt Hoofddorp – Schiphol dé 

plek om maximaal de luchthaven te faciliteren op het 

vlak van logistiek en Schipholgebonden bedrijvigheid. 

Schiphol Centrum groeit verder als plek van interna-

tionale transit en verblijf. Schiphol Noordwest wordt 

gereserveerd voor nieuwe grootschalige functies en 

extensief gebruik, zoals bijvoorbeeld een internationaal 

georiënteerd congrescentrum, aansluitend op de inter-

nationale oriëntatie van de Kerncorridor. De Zuidflank 

van Amsterdam wordt opgeschaald tot gemengd woon-

werkmilieu. Internationale bedrijvigheid gemengd met 

woningbouw in een hoge stedelijke dichtheden.
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GEBIEDSPROFIELEN.

Ontwikkeling van de Kerncorridor vraagt om verdere ontwikke-
ling van reeds bestaande sterke gebieden èn de ontwikkeling 
van nieuwe gebieden tot internationaal milieu. Voor vier gebie-
den is een gebiedsprofiel opgesteld aan de hand van de princi-
pes: Hoofddorp-Schiphol, Schiphol Centrum, Schiphol Noord-
west en de Zuidflank Amsterdam.
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GEBIEDSPROFIEL #1

HOOFDDORP - 
SCHIPHOL

Doordat Schiphol letterlijk op een steenworp 
afstand ligt is het gebied Hoofddorp-Schiphol 
dé plek om de luchthaven maximaal te facili-
teren op het vlak van logistiek en Schipholge-
bonden bedrijvigheid.

Een directe verbinding met de binnenstad van Am-

sterdam maakt Hoofddorp integraal onderdeel van 

Amsterdam en economisch onderdeel van de econo-

mische groeimotor die in Amsterdam is geconcen-

treerd. Verbinden geeft een impuls aan de groei van de 

economie en nieuwe bedrijvigheid. Door die directe 

verbinding met Hoofddorp wordt Amsterdam als stad 

groter en daardoor de MRA economisch sterker.

Het gebied Hoofddorp-Schiphol bestaat uit Hoofddorp 

Centrum, en bedrijventerreinen en kantoren: Beuken-

horst Oost en Zuid, De Hoek en Schiphol Trade Park. 

Hoofddorp Centrum is een compact stedelijk gebied 

en vormt het hart van gemeente Haarlemmermeer. 

Het gebied huisvest groot- en kleinschalige regionale 

winkelvoorzieningen, een poppodium en schouw-

burg. Tussen het station en het centrum ligt een park 

en Beukenhorst-West, een kantorengebied met veel 

leegstand. 

In het masterplan Hoofddorp Centraal wordt inge-

zet op het fysiek verbinden van het centrum met het 

station en intensivering en transformatie van o.a. 

Beukenhorst Zuid. Aan de andere kant van de spoorlijn 

Schiphol – Leiden liggen een aantal bedrijventerrei-

nen. Sommige kampen met leegstand, andere zijn net 

gerealiseerd. Zo is onlangs het eerste cradle-to-cradle 

businesspark ter wereld; Park 20|20 gerealiseerd. Het is 

een duurzaam en circulair kantorenpark.

Schiphol Trade Park is een grootschalig bedrijvenpark 

en heeft als ambitie om de duurzaamste werklocatie 

van Europa te worden, passend binnen het kader van 

Circulaire Westas. Een van de deelgebieden is The 

Valley en wordt opgezet als (inter-)nationale showcase 
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voor de transitie naar een circulaire economie. Eerste 

stap is het onlangs geopende Circular Expo. De gebie-

den zijn per openbaar vervoer goed verbonden op regi-

onale en lokale schaal. Dwars door het gebied loopt een 

spoorlijn en een aantal hoogfrequente HOV-buslijnen 

op een eigen baan. Voor het (inter-)nationale schaal-

niveau is het gebied qua openbaar vervoer aangewezen 

op het knooppunt Schiphol Plaza. De bereikbaarheid 

per auto is belangrijk voor de logistieke functie en 

het bereikbaar maken van de deelgebieden. Mogelijke 

oplossingen zijn te vinden in de parallelstructuur A4, 

het onderliggende wegennet en P+R.

De kwaliteit van de openbare ruimte verschilt per 

deelgebied. Met name rond de stations en haltes past 

deze niet bij de beleving en uitstraling van de inter-

nationale entree van Nederland. Bij de ambitie voor 

Hoofddorp-Schiphol worden de volgende uitgangs-

punten gehanteerd:

• Beukenhorst als backoffice met internationaal 

profiel en ruimte voor grootschalige ontwikkelin-

gen in de nabijheid van de luchthaven, waarmee 

de relatie met Schiphol en Zuidas versterkt wordt. 

Hierbij wordt gebruik gemaakt van de nabijheid 

van de luchthaven, de ontwikkeling van de Valley 

en de Westas als (inter-)nationale etalage voor 

living labs in de transitie naar circulaire economie 

en een Cradle to Cradle community. 

• Knooppuntontwikkeling en functiemenging stati-

onsomgeving Hoofddorp als westelijke entree tot 

de Metropoolregio Amsterdam met o.a. een inter-

city status van het station Hoofddorp Beukenhorst 

West kan hierbij transformeren naar gemengd 

woon- werkmilieu.

LANDINGSPLEKKEN
In de uitwerking van de volgende plannen dienen de 
principes van ENTER [NL] een plek te vinden:

• Masterplan Schiphol Trade Park

• Masterplan Hoofddorp Centraal

• Circulaire Westas
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Schiphol Centrum is een gebied waar mensen 
komen en gaan, maar waar steeds meer men-
sen ook verblijven. Een efficiënte connectivi-
teit op alle schaalniveaus en een hoogwaardig 
vormgegeven publiek domein zijn essentieel.

Schiphol Centrum, het gebied rondom de terminal en 

Schiphol Plaza, is een knooppunt op internationaal, 

nationaal en regionaal niveau. Dagelijks maken dui-

zenden reizigers gebruik van de faciliteiten om over te 

stappen om naar New York of Nieuw-Vennep te reizen.

Het is niet alleen een plek van transit, maar ook een 

plek om te zijn. Behalve de werkgelegenheid direct ver-

bonden aan de luchthavenactiviteiten heeft het gebied 

ook andere bedrijvigheid zoals Microsoft, Samsung en 

in het bedrijfsverzamelgebouw The Base. In Schiphol 

Centrum werken dagelijks zo'n 40.000 mensen. Juist de 

complexe combinatie van verschillende schaalniveaus 

en beperkte capaciteit op weg en spoor maakt de be-

reikbaarheid van Schiphol Centrum kwetsbaar.

Komende jaren wordt al geïnvesteerd in de nieuwe 

A-pier en het bijbehorend terminalgebouw en zal het 

treinstation aangepast worden om de huidige knelpun-

ten op te lossen en om toekomstbestendig te worden 

via het MIRT project multimodale knoop Schiphol. 

Ook is er aandacht voor de autobereikbaarheid, o.a. 

ontsluiting en parallelstructuur A4.

Verdere groei als plek van transit en verblijf is blijvend 

onderwerp van integrale studies en verkenning. Ener-

zijds moet het gebied werken als een geoliede machine 

en anderzijds moet het een gastvrije en levendige 

bestemming bieden.

Schiphol Group ontwikkelt samen met de gemeente 

Haarlemmermeer een gebiedsplan/ontwikkelstrategie 

voor Schiphol Centrum. De koers hierbij is dat Schip-

hol Centrum zich verder ontwikkelt als Movement and 

Exchange – centrum. Schiphol Centrum wordt verder 

ontwikkeld als internationale verblijfs- en ontmoe-

GEBIEDSPROFIEL #2

SCHIPHOL
CENTRUM

40   



ENTER [NL] 

tingsplek. De ontwikkeling van Schiphol Plaza met 

de ontwikkeling van de directe omgeving hiervan, is 

hierbij een eerste stap. Vervolgstappen zijn de verdere 

ontwikkeling van het international business milieu, 

de openbare ruimte en een verbetering van de lokale 

connectiviteit.

LANDINGSPLEKKEN
In de uitwerking van de volgende plannen dienen de 
principes van ENTER [NL] een plek te vinden:

• Masterplan Schiphol Centrum

• MIRT Schiphol Plaza

• Multimodale Knoop Schiphol
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GEBIEDSPROFIEL #3

SCHIPHOL 
NOORDWEST

Schiphol Noordwest is een strategische re-
serveruimte voor grootschalige (inter)natio-
nale functies zoals leisure, retail en een trade 
centre.

Schiphol Noordwest is het gebied tussen de Zwanen-

burgbaan, de nieuwe A9 om Badhoevedorp en de 

A4. De Hoofdvaart, een zeer belangrijke structuur in 

de Haarlemmermeerpolder, voert door het gebied. 

Alhoewel het gebied voornamelijk groen lijkt, zijn er al 

diverse ontwikkelingen aan de gang. De nieuwe Konin-

gin Maximakazerne en het nieuwe Justitieel Complex 

Schiphol zijn onlangs gerealiseerd en zichtbaar vanaf 

de A4.

De ruimtelijke druk op het gebied is groot. Het gebied 

leent zich gemakkelijk voor grootschalig en extensief 

ruimtegebruik. Daarbij kan mogelijk ook pragmatisch 

vooruit worden gelopen op de ontwikkeling van een 

nieuwe Tweede Terminal voor Schiphol. Schiphol 

Group en Haarlemmermeer reserveren het gebied 

Schiphol Noordwest voor areaalontwikkeling en voor 

het kunnen accommoderen van nu nog niet voor-

ziene, meer grootschalige internationaal georiënteerde 

functies/projecten die niet elders in de kerncorridor 

passen. Hierbij worden de volgende uitgangspunten 

gehanteerd:

• Het gebied Badhoevedorp Zuid - Schiphol Noord-

west gereserveerd als potentiele internationale 

hotspot;

• Schiphol Group en Gemeente Haarlemmermeer 

stellen hiervoor een ontwikkelingsprofiel op;

• Op basis hiervan kunnen mogelijke ontwikkelin-

gen en initiatieven worden afgewogen, passend bij 

het internationale profiel voor meer grootschalige 

gebouwen waar elders moeilijk ruimte voor te 

vinden is, zoals een nieuwe RAI, internationale 

leisure, retail, trade center, stadion en op lange 

termijn mogelijk een nieuwe terminal voor 

Schiphol;

• Ruimtelijk reserveren van tracés om de bereik-

baarheid van het gebied vanaf Amsterdam en 

Schiphol te garanderen.
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De Zuidas is aan het einde van zijn ontwik-
kelingsfase en er is in de toekomst ruimte 
nodig voor een nieuwe vestigingslocatie van 
internationale bedrijven nabij en verbonden 
met Schiphol en Amsterdam. De Zuidflank van 
Amsterdam heeft nu al veel economische kwa-
liteiten. De aanwezigheid van internationale 
zakelijke dienstverlening, universiteitscampus, 
de grootste startup community / incubator 
van Europa, een OV-knooppunt en grote 
groengebieden zijn de troefkaarten om verder 
te versterken. Voor verder ontwikkeling is 
verbinding essentieel, zowel fysiek tussen de 
verschillende deelgebieden als een ontmoe-
tingsplek voor de aanwezige gebruikers.

De Zuidflank van Amsterdam bestaat uit de Zuidas, het 

Schinkelkwartier, Riekerpolder en de noordoever van 

De Nieuwe Meer. De Zuidas is reeds het internationale 

business district van Nederland met veel bedrijven in 

de zakelijke dienstverlening. Binnenkort wordt daar 

een flink woningbouwprogramma aan toegevoegd, in-

clusief bijbehorende voorzieningen om van de Zuidas 

een levendige stadswijk te maken. Daarnaast is er een 

universiteit met 25.000 studenten en een academisch 

medisch cluster. De Vrije Universiteit realiseert de 

komende jaren een zgn. stadscampus met studenten-

woningen, hotels en plekken voor ontmoeting. Op 

steenworp afstand liggen de Amstel, het Amsterdamse 

Bos en De Nieuwe Meer. 

Midden in de Zuidas ligt Station Amsterdam Zuid. Dit 

station is een nationaal, regionaal en lokaal knoop-

punt voor trein, bus, metro, tram en fiets. Deze functie 

wordt met het benutten van de extra aangelegde spoor-

capaciteit (OV SAAL) en zodra de Noord-Zuidlijn in 

2018 gaat rijden verder versterkt. Het station biedt nu 

nog slechts een enkele directe internationale verbin-

ding (Berlijn). De huidige uitstraling en kwaliteit van 

het station Zuid is ondermaats en past niet bij het ka-

rakter van deze internationale omgeving. In het kader 

van de gebiedsontwikkeling Zuidasdok zal het station 

worden aangepakt. Bij een doorontwikkeling van het 

station naar Amsterdam Internationaal heeft het meer 

GEBIEDSPROFIEL #4

ZUIDFLANK
AMSTERDAM
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nodig. Naast een stationsgebouw met internationale 

uitstraling zal bij de lay-out van het station gedacht 

moeten worden aan de reservering van een 5de en 6de 

perronspoor.

Ten westen van de Zuidas liggen de geïsoleerde 

bedrijventerreinen Riekerhaven en het Schinkelkwar-

tier. Deze gebieden zijn aangewezen in Koers 2025 als 

een van de gebieden waar woningbouw moet worden 

gerealiseerd. Deze bedrijventerrein kennen momenteel 

een hoge diversiteit aan soorten bedrijven en functies, 

variërend van 3D-print startups, architectenbureaus 

en 24-uur nachtclubs. Opvallend is 'B Amsterdam', een 

verzamelplek van creatieve ondernemers met event 

spaces en horeca in een aantal leegstaande kantoor-

kolossen. Met in totaal 40.000 m² is B Amsterdam de 

grootste incubator van Europa.

De zuidflank van Amsterdam wordt de nieuwe entree 

van de stad Amsterdam, met daarin Station Zuid als 

belangrijke schakel. Verschillende type milieus, dicht 

bij elkaar, dicht bij Schiphol en de Zuidas bieden iets 

nieuws in de internationale concurrentie. Het biedt 

plek voor nieuwe internationale campusontwikkeling 

of nieuwe internationale topmilieus op het gebied van 

kennis- en innovatie. Met name internationale bedrij-

vigheid, universiteiten, laboratoria waarbij internatio-

nale verbindingen cruciaal zijn, zullen kiezen om zich 

te vestigen 5 minuten van Schiphol en 7 minuten van 

de binnenstad. 

  

Bij de uitwerking van het integrale gebiedsplan worden 

de volgende profielen als uitgangspunt gehanteerd:

• De Zuidas zet in op een verdere menging van wo-

nen en werken. Om de aanhoudende vraag naar 

topkantoren en – woonmilieus op te vangen wordt 

het gebied geïntensiveerd en mogelijk uitgebreid. 

De Zuidas focust zich daarbij op internationale 

zakelijke en financiële dienstverlening en oriën-

teert zich in samenhang met andere gebieden op 

een verbreding van het profiel om ook op langere 

termijn veerkrachtig te zijn. De verbondenheid 

met omliggende groengebieden wordt verbeterd.
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• Station Zuid is hét knooppunt van het internati-

onale en nationale treinverkeer in een dubbelrol 

met station Schiphol. Door de NoordZuidlijn 

ontstaan kansen voor kortere lijnen. Vanuit Brus-

sel, Parijs en Londen betekent het aandoen van 

Zuid ipv Centraal 15 minuten reistijdwinst. Ook 

andere steden op deze route profiteren hiervan. 

Het station krijgt de daarbij behorende lay out, 

naam en allure. 

• In het Schinkelgebied wordt ingezet op een ge-

mengd woon-werkmilieu met creatieve bedrijvig-

heid. Hiervoor is een betere verbinding met de 

Zuidas en IBM-Riekerpolder noodzakelijk.

• In IBM – Riekerpolder ontstaat door transforma-

tie en stedelijk menging rond het huidige startup 

milieu een kennis- en innovatiedistrict voor 

ICT, Tech en digitale toepassingen. Indien goed 

verbonden met de binnenstad biedt dit nieuwe in-

novatiedistrict in de toekomst ook plek voor grote 

kantoren voor de next scale ups na booking.com.

• Het gebied rond Sloten, Oude Haagse Weg en De 

Nieuwe Meer bieden kansen voor de ontwikkeling 

van nieuwe internationale kwaliteiten. De Nieuwe 

Meer kan zich in combinatie met het Amsterdam-

se Bos en de Sportas ontwikkelen tot het Central 

Park, een plek voor ontmoeting en recreatie. Goed 

toegankelijk en bereikbaar voor bewoners vanuit 

de binnenstad met sport-, horeca- en recreatie-

voorzieningen in en aan het water.

LANDINGSPLEKKEN
In de uitwerking van de volgende plannen dienen de 
principes van ENTER [NL] een plek te vinden:

• Koers 2025

• Visie Zuidas 2016

• Zuidas Westwaards

• Groene Koers 2025

• Ruimte voor de Economie van Morgen

• Besluitvorming metrostudie

• Vervolg OV Toekomstbeeld

• Integratiestudie
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COLOFON

Dit boekje is een discussiestuk bedoeld om reacties op te halen die als bouwstenen kunnen dienen voor het verder 
vormgeven van de ontwikkelstrategie ENTER [NL].

Het boekje is opgesteld door kernteam Kerncorridor Schiphol –Amsterdam, bestaande uit de gemeente Am-

sterdam, de gemeente Haarlemmermeer, Schiphol Group i.s.m. Vervoerregio Amsterdam, MUST stedebouw en 

Bureau BKB 

De bestuurlijk opdrachtgevers voor het opstellen van de ontwikkelstrategie ENTER [NL] zijn: André van den 
Berg (Schiphol Group), Eric van der Burg (gemeente Amsterdam), Adam Elzakalai (gemeente Haarlemmermeer).

De ambitie en ontwikkelstrategie voor ENTER [NL] zijn besproken op het bestuurlijk overleg van 7 maart 2017. 
In dit overleg hebben vertegenwoordigers van regio en rijk aangegeven de opgaven te delen en zien kansen voor 
de ontwikkeling van het gebied. Er zijn afspraken gemaakt om de ontwikkelstrategie op korte termijn samen ver-
der uit te werken. Het discussiestuk ENTER [NL] dient daarbij als basis. 

Maart 2017

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot:
Camiel van Drimmelen, projectleider Kerncorridor Schiphol – Amsterdam
Gemeente Amsterdam, Ruimte en Duurzaamheid
c.van.drimmelen@amsterdam.nl
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ENTER [NL]   
Opgave ontwikkelstrategie  
Internationale Entree van Nederland

De hier gepresenteerde verdieping van ENTER [NL] definieert 
de opgave voor het maken van een ontwikkelstrategie voor de 
Internationale Entree van Nederland, met als uiteindelijk doel het 
realiseren van een nieuw internationaal vestigingsmilieu in het 
gebied Kerncorridor Hoofddorp – Schiphol – Zuidas – Binnenstad. 

Mondiaal worden stedelijke 
regio’s steeds belangrijker als 
economische motoren. De 
ontwikkeling van de Kerncor-
ridor tot internationale entree 
van Nederland is daarmee 
van nationaal belang. De 
Nederlandse economie is nauw 
verbonden  met  de luchthaven 
Schiphol, het internationaal 
zakelijk milieu van Zuidas en 
de aantrekkelijkheid van de 
binnenstad van Amsterdam. De 
internationale concurrentie is 
sterk. Groot-Brittannië en Frank-
rijk investeren miljarden in de 
versterking van de economische 
positie van hun metropolen. 
Nederland kan hier niet in 
achterblijven. 

In ENTER [NL] is de opgave 
gedefinieerd op welke wijze de 
kerncorridor onze positie kan 
versterken. Een goede balans 

en samenhang tussen wonen, 
werken en bereikbaarheid is 
hierbij cruciaal. 

De afgelopen periode hebben 
de gemeenten Amsterdam en 
Haarlemmermeer samen met 
de Schiphol Group de opgave 
uitgewerkt. Dit heeft onder 
andere in maart 2017 geresul-
teerd in ENTER [NL], een docu-
ment waarin een integrale en 
samenhangende ambitie voor 
de Kerncorridor is uitgewerkt. 
Afstemming in de Metropool-
regio Amsterdam (MRA) en 
afstemming van infrastructurele 
consequenties van de ontwikke-
ling van de Kerncorridor in het 
BO-MIRT is onderdeel van dit 
traject. 
In dit document worden de 
belangrijkste ingrediënten voor 
de ontwikkelstrategie geduid.
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DE MRA GROEIT
De Metropoolregio als motor van de Nederlandse economie

Het aantal inwoners van de Metropoolregio Amsterdam neemt fors toe. De MRA 
werkt daarom aan een versnelde realisatie van 250.000 woningen tot 2040. Een vijfde 
van het Bruto Nationaal Product wordt hier verdiend. De economische groei van de 
MRA in vergelijking met de rest van Nederland en andere stedelijke regio’s in Europa 
is relatief hoog. Amsterdam en Haarlemmermeer springen hier uit. 

De economische groei gaat gepaard met een sterke toename van het aantal arbeids-
plaatsen, circa 2% per jaar, en groei van het aantal ov-reizigers. De MRA positioneert 
zich als sterke internationaal concurrerende regio van Nederland en behoort tot de 
top van meest concurrerende metropoolregio’s. Topnoteringen in internationale 
rankings laten dit zien. De nabijheid van de luchthaven Schiphol, een van de leidende 
hub luchthavens in Europa, is een voorwaarde voor dit succes. De groei van de MRA 
zorgt echter ook voor uitdagingen om deze in goede banen te leiden en hier optimaal 
van te profiteren.
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Het aantal inwoners in de MRA groeit snel, 
met name in de regio’s Amsterdam en Haarlemmermeer

2040

+16 %

2040

+6 %

2040

+23 %

Ook scoren deze regio’s economisch goed, zowel qua 
werkgelegenheid als in toegevoegde waarde

Schiphol scoort internationaal goed op reistijd per ov tussen luchthaven en stad



UITDAGINGEN VOOR DE METROPOOL
Regionale knelpunten in ruimte en bereikbaarheid

Door de groeiende economie en groeiende vraag naar locaties in een internationaal 
topmilieu loopt op korte termijn het tekort aan geschikte woon- en werkruimte op. 
In de binnenstad van Amsterdam is er nauwelijks ruimte beschikbaar. Ook in Zuidas 
en Schiphol Centrum is de vestigingsruimte binnenkort uitgeput. De Kerncorridor is 
de meest geschikte locatie binnen de MRA waar voldoende ruimte is voor de ontwik-
keling van deze milieus. Zowel een goede menging van werken en wonen als een 
hoogwaardige ov-verbinding met Zuidas én Schiphol zijn hiervoor noodzakelijke voor-
waarden. Deze hoogwaardige ov-verbinding is tevens essentieel om het maximale uit 
de grondexploitatie te kunnen halen. 

Volgens de Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse lopen de vervoerssystemen vast. 
Station Schiphol loopt al tegen de grens aan van het maximaal aantal treinreizigers. 
Op termijn zullen Amsterdam Centraal en de belangrijke ov-trajecten rondom 
Amsterdam vastlopen. Het tekort aan geschikte milieus en de druk op het ov zetten 
de positie van de MRA onder druk. 
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1,3 milj

18%
jan 2015

1,1 milj

15%
jan 2016

0,9 milj

13%
jan 2017

0,8 milj

11%
jan 2018

m2 leegstand
% leegstand

 

62.000
2010

97.000
2016

128.000
2030

145.000
2040

reizigers

De reizigerstoename op station Schiphol is illustratief voor de druk op het ov in de regioDe hoeveelheid beschikbare werkruimte neemt snel af

Multimodaal

Innovatiedistrict

Internationaal
topmilieu

Groeiscenario laag (0,7%) Groeiscenario hoog (2%)

Hoogwaardige, internationaal verbonden locaties, meestal in het centraal
gelegen deel van de stad.

Werk-woongebieden waar, meestal rond een kennisinstituut, clusters van bedrijven verbindingen 
zoeken voor de ontwikkeling van start-ups en nieuwe innovatieve bedrijfsconcepten.

Belangrijke locaties voor concentratie van werkgelegenheid, gekenmerkt door een uitstekende 
bereikbaarheid via lucht, weg en/of spoor

7.500

6.000

35.000

23.000

22.500

48.000

Zowel in het hoge als het lage groeiscenario is in de MRA tot 2030 
aanvullende planruimte nodig om aan de groeiende vraag te voldoen 



STERKE EN ZWAKKE PUNTEN MRA
 + Schiphol biedt goede internationale connectiviteit 
 + Internationaal georiënteerde regio 
 + Amsterdam als innovatieve stad
 + Nabijheid Randstad biedt economische voordelen

 – Laag aantal inwoners en lage stedelijke dichtheid
 – Dichtslibben van het bereikbaarheidssysteem
 – Gebrek aan internationaliseringsplannen op langere termijn
 – Groeiende druk en invloed op leefbaarheid
 – R&D en innovatie milieus vragen om versterking

UITDAGINGEN VOOR DE METROPOOL
Internationale positie onder druk

De MRA scoort nu goed in verschillende internationale ranglijsten, met name op het 
gebied van connectiviteit en leefkwaliteit. Tegelijkertijd is de internationale concur-
rentie tussen stedelijke regio’s hevig. Uit internationale vergelijkingen blijkt dat andere 
metropolen de komende jaren miljarden investeren in de ontwikkeling van nieuwe 
zakelijke topmilieus voor onder andere research & development, nieuwe infrastructuur 
en leefkwaliteit. Daarnaast wedijveren luchthavens om een betere uitgangspositie als 
internationale hub door directe aansluitingen te realiseren op het HSL- en metronet-
werk, of op regionale lightrailsystemen. Frankfurt heeft dit al gerealiseerd; Londen en 
Parijs hebben ontwikkelstrategieën tot voorbij 2030. 

Om de eigen positie te behouden en te versterken in deze internationale dynamiek 
is het voor de MRA nodig om te investeren in juiste vestigingsmilieus voor zakelijke 
dienstverlening en R&D, gemengd met hoogstedelijk wonen. Zonder forse inves-
teringen in een ov-systeem dreigt de snelle verbinding tussen luchthaven en stad 
ondermaats te worden in vergelijking met andere hub-luchthavens.

GROEI UITDAGINGEN KERNCORRIDOR REALISATIE OPGAVE

Schiphol heeft een sterke positie als internationale hub, 
maar om deze positie te behouden is het noodzakelijk om 
te investeren in goede landzijdige bereikbaarheid
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Greater London

Paris Métropole

Metropolregion 
FrankfurtRheinMain

Amsterdam ?

Andere metropolen investeren de komende jaren miljarden om hun  
internationale positie te versterken

020406080

 Reizigers (mln) Groei 
Londen Heathrow 75,7 1,0%

Paris Charles de Gaulle 65,9 0,2%

Amsterdam Schiphol 63,5 9,1%

Frankfurt 60,7 -0,4%

Istanbul 60,2 -1,7%

Madrid Barajas 50,4 7,7%

Barcelona 44,1 11,2%

Londen Gatwick 43,1 7,1%

München 42,2 3,2%

Rome Fiumicino 41,6 3,3%
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DAAROM DE KERNCORRIDOR
De Kerncorridor als Internationale Entree van Nederland

Om de toppositie van de MRA te behouden en te versterken, is het noodzakelijk om 
binnen nu en vijftien jaar te werken aan de internationale concurrentiepositie. De  
Kerncorridor Schiphol – Amsterdam is daarvoor de meest geschikte locatie:

 � De Kerncorridor is gunstig gelegen ten opzichte van het bestaand hoogstedelijk 
gebied van de Amsterdamse binnenstad en Zuidas en ten opzichte van Schiphol. 
Er is voldoende ruimte in de Kerncorridor voor nieuwe ontwikkelingen en deze 
kunnen goed aangehecht worden aan bestaande gebieden. 

 �  Hiermee kan de toekomstige druk op het centrum van Amsterdam worden opge-
vangen.

 � Vanuit de zuidwestkant van de metropoolregio zijn de Randstad en Eindhoven 
goed en snel bereikbaar en wordt Amsterdam Zuid een belangrijke toegangs-
poort tot Amsterdam.

 �  De nabijheid van de luchthaven Schiphol in combinatie met directe aansluiting op 
het HSL-netwerk zorgt voor een goede (inter)nationale aansluiting van het gebied 
en een internationale uitstraling.

GROEI UITDAGINGEN KERNCORRIDOR REALISATIE OPGAVEUitstekende regionale 
verbinding door de 
gunstige ligging

De Randstad en 
Eindhoven zijn goed 
en snel bereikbaar

Goede internationale 
aansluiting van 
het gebied en een 
internationale uitstraling 



Schiphol en Schiphol Noord-
west: Internationale transit en 
ontmoetingsplek met strategische 
reserveruimte voor grootschalige 
(inter)nationale functies rondom de 
nieuwe terminal Noord-West, 
Elzenhof en Badhoevedorp Zuid.  
Ontwikkeling Internationaal topmilieu 
nodig vanaf 2025, Multimodaal knoop-
puntmilieu vanaf 2030

Hoofddorp: knooppuntontwikkeling 
voor stedelijk wonen, internati-
onale logistiek en internationale 
aan Schiphol gebonden bedrijvig-
heid en Metropolitaan park.
Ontwikkeling Multimodaal knoop-
puntmilieu nodig vanaf 2019, 

innovatiedistrict vanaf 2022

Zuidflank Amsterdam: Gemengd 
hoogstedelijke werk-woonmilieus met 
internationale zakelijke dienstverlening, 
innovatie, R&D en grootstedelijk park.
Ontwikkeling innovatiedistrict nodig 
vanaf 2022, internationaal topmilieu 
vanaf 2025

Multimodaal knoop-
punt

DAAROM DE KERNCORRIDOR
Kansen voor nu en in de toekomst

De snelle groei en de druk die daarmee gepaard gaat, biedt kansen voor ontwikkeling 
van de Kerncorridor tot de Internationale Entree van Nederland:

 �  Het gebied veranderen van een achterkant naar een entree en daarmee een 
boost voor een unieke ontwikkeling met mix van kwalitatief wonen, werken en 
groen met internationale allure.

 �  Het aanbod creëren van verschillende types internationale milieus (zakelijk, crea-
tief, innovatief en kennis) in een aaneengesloten, met bijzondere aandacht voor 
stedelijke kwaliteit en openbare ruimte.

 �  Het bieden van een significant woningaanbod en ruimte voor 50.000–75.000 
werkplekken voor kenniswerkers, wat al het volgende decennium gerealiseerd 
kan worden en daarmee bijdraagt aan de urgente behoeftes aan nieuw stedelijk 
woonmilieu en internationaal georiënteerde werkplekken.

 � Onderling goed verbonden en onderdeel van een goed functionerend regionaal 
en (inter)nationaal vervoerssysteem.

GROEI UITDAGINGEN KERNCORRIDOR REALISATIE OPGAVE



Beter benutten  
bestaand spoor

HOV is voorwaarde voor  
internationale gebiedsontwikkeling

Start gebiedsontwikkeling 
 Ringzone West

Start Multimodale Knoop

Start gebiedsontwikkeling 
station Hoofddorp – centrumgebied

Voorinvestering 
vijfde en zesde  

perronspoor

Lokale verbetering  
R-NET

Start  
internationaal park

REALISATIE 2018–2022
Oplossen van knelpunten

In deze periode is er nog voldoende planvoorraad om internationale milieus te ontwik-
kelen rondom Zuidas en Schiphol Centrum. Deze planvoorraad raakt in de volgende 
periode snel op. Er wordt al gestart met lokale verbeteringen van R-Net ten bate van 
ontsluiting van het gebied tussen Zuidas en Schiphol/Hoofddorp. In een later stadium 
is hier een snellere hoogwaardige verbinding nodig.

Er wordt gestart met de aanpak van knelpunten rondom station Schiphol en de 
capaciteit op bestaand spoor. Een vijfde en zesde perronspoor op station Zuid biedt 
op termijn lucht in het krappe spoorsysteem rondom Amsterdam. Project Zuidasdok 
heeft besloten tot voorinvesteringen hiervoor. Er zijn plannen voor een Airportsprinter, 
met ruimte voor extra stations op de Westtak tussen Amsterdam CS en Riekerpolder. 
De Airportsprinter ontsluit niet het gebied tussen Zuidas en Schiphol. 

Station Hoofddorp biedt mogelijkheden om uit te groeien tot een belangrijk trans-
ferpunt en daarmee de Multimodale Knoop Schiphol te ontlasten. Een IC-status voor 
station Hoofddorp is hiervoor noodzakelijk.

GROEI UITDAGINEN KERNCORRIDOR REALISATIE OPGAVE

Om aan de capaciteitsvraag en aanvullende ontsluiting voor de mid-
dellange en lange termijn te kunnen voldoen moet in deze periode al 
gestart worden met de verkenning naar een samenhangend pakket.

Relatie tussen de belangrijkste bereikbaarheids- 
en ruimtelijk-economische opgaven



Airport Sprinter en stations

Extra sprinters Zaandam

Internationale 
gebiedsontwikkeling

Gebiedsontwikkeling 
 Ringzone West

Multimodale Knoop

Verbetering A4

1e stappen HOV 
Zuidas – Schiphol 
– Hoofddorp

HOV knopen 
kerncorridor

Internationaal
 park

Realisatie 
vijfde en zesde  

perronspoor

IC en internationale 
treinen naar Zuid

REALISATIE 2022–2030
Start ontwikkeling nieuwe internationale milieus 

Vanaf 2023 ontstaat een tekort aan internationale vestigingsmilieus en zal fors 
moeten worden ingezet om nieuwe werk-woonlocaties geschikt te maken en te 
realiseren. Deze ontwikkelingen vereisen een hoogwaardige connectiviteit met 
Zuidas en met Schiphol. Realisatie van deze ov-systeemsprong zal redelijkerwijs 
duren tot na 2030, terwijl voor de ruimtelijke economische ontwikkelingen in 
deze periode de eerste stappen in realisatie noodzakelijk zijn. 

De Airportsprinter kan de toenemende reizigersdruk tot circa 2030 op de lijn 
Schiphol – Amsterdam CS opvangen. Drie nieuwe treinstations op deze lijn 
kunnen bijdragen bij aan de ontwikkeling van de Ringzone West. Voor een volle-
dige dienstregeling van de Airportsprinter is het noodzakelijk dat het vijfde en 
zesde perronspoor op Zuid gerealiseerd is, inclusief keervoorziening. Daadwer-
kelijke realisatie hiervan is voorzien na de afronding van het Zuidasdok (2028). 
Mogelijkerwijs kunnen de uitvoeringswerkzaamheden eerder starten op het 
moment van de openstelling van de A10-tunnel (2024–2026). De reizigersdruk 
zal ook invloed hebben op het wegennet (o.a. A4-A10).

GROEI UITDAGINEN KERNCORRIDOR REALISATIE OPGAVE

Relatie tussen de belangrijkste bereikbaarheids- 
en ruimtelijk-economische opgaven

De aanwezigheid van een hoogwaardige ov-verbinding is een rand-
voorwaarde voor de ontwikkeling van nieuwe milieus. Een systeem 
dat meegroeit met de ontwikkelingen is noodzakelijk voor succes.



Verbetering A4

Systeemsprong 
hoogwaardig ov 
Zuidas – Schiphol 
– Hoofddorp

HOV knopen 
kerncorridor

Doorontwikkeling Ringzone West

REALISATIE 2030–2040
Hoogwaardige ontsluiting van Internationale Entree 

Op deze termijn wordt het maximum bereikt met ‘beter benutten’ van bestaande 
systemen, terwijl de gebiedsontwikkeling doorgaat en de reizigersdruk toeneemt. 
Ook op de Multimodale Knoop Schiphol zijn verregaande vervolgmaatregelen nodig 
om de toegenomen reizigersstroom goed te kunnen verwerken. Voor de stedelijke 
regio Amsterdam als geheel wordt voor deze periode gedacht aan een systeem-
sprong in het ov. 

Een nieuwe hoogwaardige ov-verbinding tussen Zuidas, Schiphol en Hoofddorp, 
direct aangesloten op de binnenstad is onderdeel van deze systeemsprong. De plan-
ning van deze hoogwaardige ov-verbinding vraagt echter een te lange ontwikkeltijd. 

Om op korte en middellange termijn al ontsluiting te realiseren moet gekeken 
worden naar mogelijkheden voor versnelling of slimme fasering. Bijvoorbeeld door 
onderdelen van de verbinding al aan te leggen of verschillende modaliteiten elkaar op 
te laten volgen. Daarom moet reeds in de periode 2017–2022 met de eerste onder-
zoeken naar de HOV-verbinding en de ontwikkelstappen hierin gestart worden.

GROEI UITDAGINEN KERNCORRIDOR REALISATIE OPGAVE

Bereikbaarheidsprojecten en ontwikkeling van internationale milieus 
hangen sterk samen en vereisen een samenhangende aanpak. Alle 
vervoersoplossingen  en ruimtelijke ontwikkelingen voor middel-
lange en lange termijn moeten on onderlinge samenhang worden 
onderzocht en gewogen.

Relatie tussen de belangrijkste bereikbaarheids- 
en ruimtelijk-economische opgaven



Spoorpassage 
Contactweg - Nieuwe Hemweg

Spaarndammertunnel

HOV Haven-Stad

Fietsnetwerk Schinkelgebied

HOV A9

Verlegging A9

Verdichting Schiphol
Terminal Zuid, A Pier, Station

Verbinding Schinkelkwartier - Riekerpolder

Fietsenstalling
Zuidasdok

Verbetering fietsnetwerk Zuidas

Capaciteitsuitbreiding N201 - A9

Opwaarderen kruispunt Bosrandweg

Greenport OLV

HOV ASZ
P&R Hoofddorp

Sportas
Knooppunt De Nieuwe Meer

OV SAAL

Zuidas - Schinkel - Schiphol

ER GEBEURT AL VEEL
Investeringen door regio en Rijk 

Met de groei van de Amsterdamse regio, groeit het aantal reizigers en hun verplaat-
singen. Tegelijkertijd nemen budgetten voor investeringen in verkeer en vervoer 
af. Voor de komende jaren zullen er goede afwegingen en keuzes gemaakt moeten 
worden. Daarom werken de verschillende overheden zowel regionaal als samen met 
het rijk samen aan verschillende investeringsagenda’s wegvervoer, fiets en het ov. Om 
gelijke tred te houden met de ruimtelijk-economische ontwikkeling investeert bijvoor-
beeld de Vervoerregio tot 2030 ruim 1 miljard euro in het verbeteren van bereikbaar-
heid. Dit is nog zonder de bijdrages van de gemeentes.

De investeringsagenda’s sluiten aan op de geplande gebiedsontwikkelingen binnen 
de regio en de grote knelpunten in het hoofdnet. Een voorbeeld hiervan is het kandi-
daat project HOV-Schinkelkwartier die een eerste stap is in een goede ov-ontsluiting 
van het nieuwe Schinkelkwartier in Amsterdam én in de aansluiting met het business-
park Riekerpolder en het bestaande regionale HOV-busnetwerk. Voorbeelden waar 
rijk en regio samenwerken zijn o.a. de ontsluiting tussen Schiphol en omringende 
gemeentes, Zuidasdok en de A10-knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel.
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OPGAVE 
Uitwerking ontwikkelstrategie ENTER [NL]

Op het BO MIRT 2017 wordt voorgesteld dat Rijk en regio (provincie, gemeenten, 
vervoerregio en Schiphol) gezamenlijk een ontwikkelstrategie voor de Kerncorridor 
Schiphol Amsterdam op stellen voor de korte, middellange en lange termijn met 
uitgangspunten en programmeringsafspraken als toetssteen voor ruimtelijke econo-
mische ontwikkeling en bereikbaarheidsvraagstukken. Ruimtelijke ontwikkeling en 
ontwikkeling bereikbaarheid gaan hand in hand en stap voor stap. Voorliggend docu-
ment definieert de opgave voor de te maken ontwikkelstrategie.

Daarnaast stellen de gemeenten Amsterdam en Haarlemmermeer en Schiphol Group 
de ‘Opgave ontwikkelstrategie Kerncorridor Schiphol – Amsterdam’ vast en nemen 
deze voortvarend ter hand.

In de ontwikkelstrategie komt het volgende aan de orde:

 �  Verder uitwerken van de ruimtelijk-economische opgave, o.a. door definiëring van 
de ontwikkeling in de deelgebieden Zuidflank Amsterdam, Schiphol en Hoofd-
dorp met criteria voor internationaal werk-woonmilieu en stedelijke kwaliteit, 
bandbreedtes van ontwikkelruimte, ontwikkeltermijnen en de relatie met stede-
lijke programma’s.

 �  De ruimtelijk-economische opgave is een opgave die door alle termijnen loopt. 
Kansrijke bereikbaarheidsopgaven en stedelijke ontwikkeling worden met elkaar 
in relatie gebracht en onderling gewogen. Korte, middellange en lange termijn 
worden met elkaar verbonden. De opties voor versnelling en fasering worden in 
beeld gebracht.

 �  Bijbehorende arrangementen met betrekking tot financiering en verdienmodellen, 
programmeringsafspraken en wederkerigheid hierin.

De effecten op de ringzone West worden meegenomen in de uitwerking.
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In het uitvoeringsprogramma SMASH (2014) is als actie 7 opgenomen de 
”Verdere (plan)uitwerking van de Kerncorridor Schiphol-Zuidas-Binnenstad 
Amsterdam”. Deze opdracht is als volgt omschreven: 

 � het opstellen van een Plan van aanpak voor de uitwerking van de  
Kerncorridor Schiphol-Zuidas-Binnenstad op de volgende onderdelen: 

 - uitwerking van de ruimtelijk-economische profielen van de centra en 
milieus in de Kerncorridor; 

 - onderzoek naar mogelijkheden tot versterking van de ruimtelijke 
kwaliteit van de Kerncorridor en maatregelen tot versterking van de 
ruimtelijke kwaliteit van de gebieden tussen en de randen van de 
centra; 

 - de mate en kwaliteit van connectiviteit tussen de samenstellende 
delen van de Kerncorridor; 

 � afstemming in MRA-verband van een Ontwikkelstrategie Kerncorridor 
Schiphol-Zuidas-Binnenstad;

 � afstemming van eventuele infrastructurele consequenties van de ontwik-
keling van de Kerncorridor in het BO-MIRT.

In maart 2017 is een discussiestuk verschenen bedoeld om reacties op te 
halen die als bouwstenen kunnen dienen voor het verder vormgeven van de 
ontwikkelstrategie ENTER [NL]. Op basis hiervan is verder gewerkt aan een 
nadere onderbouwing van ambitie en ruimtelijk economische urgentie en is 
de relatie met de belangrijkste bereikbaarheidsvraagstukken nader in beeld 
gebracht. 

De hier gepresenteerde verdieping van ENTER [NL] definieert de opgave 
voor het maken van een ontwikkelstrategie voor de Internationale Entree van 
Nederland, met als uiteindelijk doel het realiseren van een nieuw internatio-
naal vestigingsmilieu in het gebied Kerncorridor Schiphol- Zuidas-Binnenstad.

Met deze definiëring van de opdracht voor een ontwikkelstrategie is de actie 
uit het uitvoeringsagenda SMASH (2014): “Kerncorridor Schiphol-Zuidas-
Binnenstad” afgerond.

Het boekje is opgesteld door kernteam Kerncorridor Schiphol – Amsterdam, 
bestaande uit de Gemeente Amsterdam, de Gemeente Haarlemmermeer, 
Schiphol Group i.s.m. Vervoerregio Amsterdam en Bureau BKB. Naast deze 
partijen zijn het Rijk en (MRA) regio betrokken bij de totstandkoming en 
geconsulteerd over het resultaat.

De bestuurlijk opdrachtgevers voor het opstellen van ENTER [NL]:  
Opgave ontwikkelstrategie Internationale Entree van Nederland zijn: André 
van den Berg (Schiphol Group), Eric van der Burg (Gemeente Amsterdam), 
Adam Elzakalai (Gemeente Haarlemmermeer).

November 2017

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot:
Camiel van Drimmelen, projectleider Kerncorridor Schiphol –  

Amsterdam, Gemeente Amsterdam, Ruimte en Duurzaamheid 

c.van.drimmelen@amsterdam.nl 

Ambtelijk kernteam
Camiel van Drimmelen, Suzanne Jeurissen, Bas Maas, William 

Stokman (allen Gemeente Amsterdam), Henk Keizer (Gemeente 

Haarlemmermeer), Jonathan de Bruijne, Maurits Schaafsma (beide 

Schiphol Group), Peter Silvis (Vervoerregio Amsterdam)

Eindredactie
Suzanne Jeurissen (Gemeente Amsterdam) en  

Bram Festen (BKB | Het Campagnebureau)

Opzet, kaartmateriaal en vormgeving
MUST Stedenbouw 

Bart de Vries (Gemeente Amsterdam)
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