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1 Inleiding 

Vervoer over water is een efficiënte manier om goederen te transporteren. Waar wegen 

dichtslibben door een teveel aan verkeer, bieden de waterwegen vaak nog voldoende 

capaciteit. Daarnaast is vervoer over water milieuvriendelijk en vei lig.  

 

De provincie Noord-Holland wil voor de toekomst graag weten welke ontwikkelingen er 

zijn in het vervoer over water, deze zo nodig stimuleren en daar beleid op maken. 

Daarom laat de provincie op dit moment een onderzoek uitvoeren. Dit onderzoek gaat 

in op de bulk-, container-, en beroepschartervaart, zowel de ontwikkelingen in het 

algemeen als specifiek voor de provincie Noord Holland. Als onderdeel van dit onderzoek 

wil de provincie graag met in gesprek met brancheorganisaties en direct betrokkenen 

om met elkaar kansen en mogelijkheden in beeld te brengen. Zo kunnen we in de 

toekomst het gebruik van de Noord-Hollandse vaarwegen laten toenemen. Om deze 

reden is er op 6 september 2017 een dialoogsessie gehouden waarin de voorlopige 

resultaten zijn gepresenteerd en de ideeën en meningen van de betrokken partijen naar 

voren zijn gekomen. De agenda van de dialoogsessie wordt beschreven in hoofdstuk 2. 

De volgende vragen zijn aan bod gekomen tijdens de dialoogsessie: 

 

 Wat zijn de toekomstverwachtingen rondom omvang en aard van het 

goederenvervoer en het Noord-Hollandse vaarwegennetwerk? 

 Waar liggen de kansen voor modal shift van weg naar water? 

 Wat voor eisen stellen toekomstige ontwikkelingen aan de fysieke infrastructuur? 

 Wat zijn de ruimtelijke ontwikkelingen rond bijvoorbeeld overslaglocaties, natte 

bedrijventerreinen en de transformatie van bedrijventerreinen? 

 Wat voor mogelijkheden zijn er voor duurzaamheid en energietransitie in het 

goederenvervoer? 

 Wat is de wisselwerking tussen zeevaart, binnenvaart en recreatievaart in relatie 

tot de veiligheid op het water? 

 Welke rol moeten de verschillende partijen innemen bij de ontwikkeling van het 

goederenvervoer? 

 

Tijdens de dialoogsessie werd er gediscussieerd aan de hand van drie gebiedsgerichte 

onderwerpen. De deelnemers werden ingedeeld in één van de drie groepen Bij de 

samenstelling hebben we er naar gestreefd om tot een juiste mix van stakeholders te 

komen. De onderwerpen van de drie parallelsessies luiden als volgt (nader toegelicht in 

hoofdstuk 3):  

 

 Accommoderen van zowel groei van weg- als waterverkeer bij beweegbare 

bruggen 

 Gebiedsontwikkeling rondom de Zaan 

 Verplaatsingsopgave Amsterdam in relatie tot de binnenscheepvaart: inrichting en 

verduurzaming. 
 

Ten slotte bevat de bijlage de lijst met deelnemers aan de dialoogsessie. 
  

 



 

 

 

4 
 
 

 

 C11980 

 

2 Agenda Dialoogsessie en presentatie 

onderzoeksresultaten 

2.1 Agenda dialoogsessie 

De dialoogsessie vond plaats op 6 september 2017 te Assendelft (ten kantore van 

Afvalzorg, locatie Nauerna). De agenda was als volgt samengesteld: 

 

09.00 – 09.30 Inschrijving 

 

09.30 – 09.40 Opening en toelichting op het doel van het onderzoek en de 

bijeenkomst 

 

09.40 – 10.25 Huidige beleid en toekomstige goederenstromen met de 

binnenvaart in Noord-Holland: toelichting en discussie resultaten 

onderzoek tot dusver 

 

10.25 – 10.30 Intro op gebiedsgerichte gesprekstafels (parallelsessies) 

 

 

 

 

10.30 – 12.05 

Tafel 1 Wonen langs de Zaan het Noordhollandsch kanaal waar 

laten we de bedrijven? 

Tafel 2 Groei van weg- en waterverkeer, wat doen we met de 

bruggen? 

Tafel 3 Haven klem tussen woningbouw opgave en 

natuurgebieden 

12.05 – 12.30 Plenaire terugkoppeling en discussie over vervolgstappen 

 

12.30 – 13.30 Afsluiting, waarna netwerklunch 

 

2.2 Huidige beleid en de toekomstige goederenstromen met de 

binnenvaart in Noord-Holland 

Gedeputeerde Elizabeth Post 

(financiën, verkeer, vervoer en 

zeehavens) opende de dialoogsessie 

en gaf een toelichting op het doel van 

het onderzoek. 

 

Vervolgens werd door Menno Menist 

(Panteia) een presentatie gegeven van 

de onderzoeksresultaten tot dusver. 

Daarin werd ingegaan op het huidige 

beleid en de toekomstige goederen-

stromen met de binnenvaart in Noord-

Holland.  

 

Hierna volgen de slides zoals gepresenteerd tijdens de dialoogsessie. Tevens is aan het 

eind van deze presentatie een korte uitleg opgenomen over de gebiedsgerichte 

gesprekstafels.  
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3 Verslag Dialoogsessie 

3.1 Dialoogtafel 1: Gebiedsontwikkeling rondom de Zaan 

 

De provincie Noord-Holland heeft veel geïnvesteerd in de opwaardering van de vaarweg 

Zaan. Klasse Va schepen moeten in de toekomst de rivier kunnen bevaren. Tegelijkertijd 

staan de bedrijventerreinen langs de vaarweg op de nominatie om in de nabije toekomst 

herbestemd te worden voor woningbouw. Het achterliggende kanaal is niet uitgebouwd 

en kent diverse knelpunten, zowel nautisch-technisch als met betrekking tot kruisingen 

met het landverkeer.  
 

 
  

Achtergrond bij de casus 
 

Ontwikkeling 1: herbestemming bedrijventerreinen 
Langs de Zaan bevinden zich diverse verladers die via het water agri-producten laten 
aanvoeren. Deze verladers bevinden zich op bedrijventerreinen waarbij een aantal 
reeds op korte termijn herbestemd zullen worden, en een aantal op de langere 
termijn (naar 2040 toe). Deze bedrijven dienen een plekje te krijgen. Bezuiden de 
sluis is de gemeente diverse watergebonden bedrijventerreinen aan het 
herontwikkelen.  
 
Ontwikkeling 2: schaalvergroting scheepvaart 
De Zaan wordt momenteel uitgebouwd tot een volwaardige klasse Va vaarweg. 
Schepen kunnen met meer diepgang de sluis gaan passeren. De provincie, gemeente 
en het waterschap investeren fors in de hernieuwing van de sluis. Door verruiming 

van de sluis kunnen schepen met meer diepgang de achterliggende 
bedrijventerreinen bereiken. Dit geldt echter enkel voor de Zaan, het in het 
verlengde gelegen Noordhollandsch kanaal (dat Alkmaar en Purmerend ontsluit) 
faciliteert slechts schepen van CEMT klasse IV met beperktere diepgang. Schepen in 
deze klasse verdwijnen de laatste jaren in sterke mate. De investeringen van 
provincie lijken op langere termijn door bovengenoemde herbestemming niet het 
gewenste economische rendement op te leveren. 
 
Ontwikkeling 3: Problemen met brugbedieningsvensters 
Nadat schepen de Wilhelminasluis gepasseerd hebben, moeten er nog diverse 
beweegbare bruggen gepasseerd worden. Het meest cruciaal hierbij zijn hierbij de 
Coenbrug in de A8 (beheerder Rijkswaterstaat) en de spoorbrug in de spoorlijn 

Zaandam – Hoorn (beheerder ProRail). Grotere en diepere schepen zullen bij deze 
bruggen, die niet op aanbod openen, een langere doorvaarttijd kennen. Mogelijk 
ontstaan knelpunten met de bedieningsvensters van deze bruggen, en/of grote 
hinder voor het wachtende wegverkeer. Door de schaalvergroting moet de 
verkeersbrug ook vaker en langer geopend worden, daar de doorvaarthoogte 
onvoldoende is.  
 
Ontwikkeling 4: Circulaire economie 
In Alkmaar bevindt zich een huisvuilverbrandingsinstallatie die tevens biogas 
produceert. Hiertoe wordt over water afvalhout aangevoerd. Daarbij bevindt zich 
sinds 2016 ook een wasinstallatie op het terrein voor bodemassen, die zodoende 

geschikt gemaakt worden voor gebruik in de wegenbouw. Dergelijke initiatieven 
vinden steeds vaker plaats. Hiertoe kunnen volumes van afvalhout en secundaire 
grondstoffen over de Zaan gaan groeien. Ook biedt de nieuwe containerterminal van 
Lelystad een mogelijkheid om weer huisvuil in containers per schip naar het HVC te 
vervoeren.  
 
Biedt de aanwezige infrastructuur ruimte om deze ontwikkelingen op te vangen? En 
in de randvoorwaarden: belemmeren de doorvaartrechten die in Zaanstad betaald 
worden niet dergelijke initiatieven die ten opzichte van het wegvervoer een 
marginaal voordeel bieden? 
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De casus is de input voor een gebiedsgerichte gesprekstafel, die in een aantal ronden 

plaatsvindt: 

 Analyse van belangen van stakeholders aan de hand van flipovers. Doel: zicht 

krijgen op en kunnen verplaatsen in de uiteenlopende belangen van stakeholders. 

 Gesprek over knelpunten en oplossingen. Doel: waar liggen de haakjes om aan 

oplossingen te werken en/of herhaling te voorkomen? 

 Formuleren slogan. Doel: de belangrijkste bevindingen vastleggen in een statement 

richting Provincie. 
 
 
STAKEHOLDERS – BELANGEN 

De volgende belangen van stakeholders zijn door de deelnemers geïnventariseerd en 

aangedragen: 
 

Gemeenten  Centrale bediening (samen in 1 hand) 
 Voldoende ligplaatsen overnachting afzet 

 Wonen aan + op het water 
 Recreatief gebruik 
 Afval vanuit A'dam richting AEB/HVC over water 
 Mental shift/voorlichting 
 Afval inzameling aan het water 
 Bouw-logistieke hubs aanvoer 
 Kan het dichtslibben van de stad verminderen door transport van as 

naar water te transformeren/combineren? 
 Woningbouw langs de zaan 
 Nadenken/beleid over stedelijke distributie via het water 
 Samenhangend RO- en mobiliteitsbeleid, bereikbaarheid en 

samenhang verkeer over weg en water 

 Binnenstedelijke distributie mogelijk maken 
 Natte bedrijventerreinen aanwijzen 
 Veilig en vlotte scheepvaart via zaan 
 PWA brug aanpakken 
 Snelle bediening bruggen 
 Voldoende afmeermogelijkheden 
 Voldoende kaderuimte met capaciteit voor opslag/overslag 

Provincie   Duidelijke bevoegdheden 
 Kleine bootjes (recreatievaart): A) veel goede samenwerking met 

provincie B) Tegenwerking door hoogheemraadschap NH 

 Belemmering provinciale weg op overslaglocatie W-T haven 
 Provincie triggeren voor vervoer over water en maatwerkadvies in 

laten 'kopen' d.m.v. vouchers 
 Bereikbaarheid & Doorstroming over weg + water  
 Samenhangend (integraal) beleid  provinciale omgevingsvisie 

 Koppeling naar hubs onderzoeken met bedrijfsleven (onbekend) 
 Regie naar waterschap 
 Ruimte voor haarvaten regelen 
 Onderhoud tijdig en juiste planning goede uitvraag 
 Centrale bediening in 1 hand 

 Ruim vaarwater toegankelijk 
 inzet voor loswallen in de haarlemmermeerpolder 
 Visie om transport over water mogelijk te maken 
 Betrouwbare bedientijden en infrastructuur 
 overslaglocaties aanwijzen 
 Aquaducten bouwen i.p.v. bruggen 
 Bedientijden vaststellen 
 Infra toekomst vast inrichten 

Rijk 

(Rijkswaterstaat) 

 BBV: Afval over water AEB/HVC 
 BBV: Bouwstromen over water 

 BBV: Samenwerking in het wegvervoer  
 KTA - 2018-2021: Euro 6 motoren binnenvaart 
 KTA - 2018-2021: RO-RO 
 KTA - 2018-2021: Indeling bedrijventerreinen gericht op modal shift 
 KTA - 2018-2021: Last-mile 
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 Tijdig onderhoud 
 Bij groot onderhoud vervangen naar groter 
 Denk ik aquaducten en hoge bruggen 
 RWS scheepvaart eisen betaalbaar rendement overzichten 
 Brug A8 tijdens spits niet bedienen 
 Bruggen bedienen 
 Bedientijd vaststellen 
 Spitssluitingen 
 Oranjesluis & ligplaatsen 
 Concurrentiepositie NL/Bedrijfsleven 

 Toekomst scheepvaart 

Verladend 

bedrijfsleven 

 

  Bereikbaarheid achterland 
 Overslaglengte kade 
 Meer losgelegen kades 
 Vernieuwende concepten kleine vaarwegen (bv. Watertruckconcept) 
 Bewuste afwijzing locatie keuze 
 Drempel Schagen kanaal 
 Snelheid/doorstroming 
 Kanalen aanpassen aan toekomst (anno 2020) 
 Onderhoud bruggen 

 Loswallen vastleggen geen woningbouw 
 Mental shift/voorlichting 
 Afvoer/aanvoer pallets 
 Rol gemeenten bouw-logistieke hubs 
 Stedelijke distributiehubs 
 Frequentie containervaart 
 Investering suprastructuur 
 24/7 bediening 
 zicht op retourstromen 
 Traders willen/eisen rust 
 Voldoende overslag locaties 

 Minder beperkingen (bruggen) 
 Gebruik maken van gezamenlijk vervoer per schip (lading bundelen) 

Scheepvaartsector 

 

 Voor- en natransport 
 Groene golf scheepvaart op belangrijke vaarwegen 
 Scheiding weg water 
 Tijdig onderhoud 
 Kans om tijdig te leveren conform afspraak 
 Bediening brug afstemmen schepen/auto's 
 Betrouwbare vaartijden 
 Handhaving & Board/board buiten sluis 

 
KNELPUNTEN & OPLOSSINGEN 

In de deelgroepen is gesproken over de knelpunten en is gezocht naar 

oplossingsrichtingen voor bestaande problematiek en/of het voorkomen daarvan. 

 

KNELPUNTEN 

 

Rijk – Rijkswaterstaat benoemde twee hoofdpunten: Beter benutten vervolg en KTA 

2018-2021. Bij Beter benutten vervolg ligt de focus op afval (afvalbedrijven 

AEB/HVC) en bouwstromen over water en samenwerking in het wegvervoer. 

Speerpunten genoemd onder KTA 2018-2021 zijn Euro-6 motoren binnen de 

binnenvaart, RO-RO schepen, last-mile transport en indeling van bedrijventerreinen 

gericht op modal shift. Een regelmatig terugkomend onderwerp in de belangen 

omtrent het rijk betreft de bruggen in de bruggen over de waterwegen van de 

provincie. Hierbij wordt de bediening, het vaststellen van bedientijden 

(spitssluitingen) en de lengte van bruggen aangehaald. Andere belangen hebben 

betrekking op de concurrentiepositie (bedrijfsleven NL), ligplaatsen (Oranjesluizen) 

en betaalbaarheid van scheepsvaarteisen.  
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Provincie – Volgens de stakeholders is de provincie belangrijk door de faciliterende 

rol en het maken van beleid betreft binnenvaart. De faciliterende rol kenmerkt zich 

bijvoorbeeld door het zorgen voor betrouwbare bedieningstijden en infrastructuur 

(graag vanuit één centraal punt zoals bijvoorbeeld het waterschap). Specifiek werd 

er aangedrongen op het regelen van ruimte voor de kleinste vertakkingen van de 

vaarweginfrastructuur (“haarvaten”). Ook ligt er de wens te kijken hoe de koppeling 

van distributiehubs naar het bedrijfsleven geoptimaliseerd kan worden. De 

recreatievaart (kleine bootjes) ondervindt, i.t.t. de provincie, tegenwerking vanuit 

het hoogheemraadschap. Bij beleid moet er gedacht worden aan samenhangende 

omgevingsvisie om transport of water te stimuleren. Hierbij moeten overslaglocaties 

worden aangewezen en gekeken worden of het in de toekomst mogelijk is om 

aquaducten aan te leggen i.p.v. bruggen. Belangrijke aandachtspunten van deze 

groep voor de provincie zijn: Bereikbaarheid & doorstroming (voor zowel weg als 

water), loswallen (haarlemmermeerpolder), tijdig onderhoud en toegankelijkheid van 

ruim vaarwater.  

 

Gemeenten – Ook op gemeentelijk niveau wordt brugbediening aangekaart (snelle, 

centrale bediening). Bij de vraag of een modal shift het dichtslibben van de stad kan 

voorkomen moet er op gemeentelijk niveau aandacht worden besteed aan 

voorlichting (‘mental shift’). Het mogelijk maken van binnenstedelijke distributie zou 

hierbij kunnen helpen evenals afvalinzameling over water (richting AEB/HVC). In een 

samenhangend RO- en mobiliteitsbeleid dient de gemeente aandacht te besteden aan 

woningbouw aan/op het water en het aanwijzen van natte bedrijventerreinen. Ten 

slotte kunnen onvoldoende afmeermogelijkheden, ligplaatsen (overnachting) en 

kaderuimtes met overslag/opslag capaciteit een probleem (gaan) vormen.  

 

Scheepvaart – Belangrijk voor de scheepvaart is het vergroten van de kans om tijdig 

te leveren conform afspraak. Betrouwbare vaartijden spelen hierin een rol. De 

bediening van bruggen moeten worden afgestemd op de schepen en het wegverkeer. 

Binnen de beroepsvaart is een groene golf op de belangrijkste vaarwegen gewenst. 

Ook wordt er geopperd voor het zoveel mogelijk scheiden van weg en watertransport. 

Aan de andere kant is voor- en natransport natuurlijk cruciaal voor de vervoerders. 

Tijdig onderhoud van de scheepvaart is ook aangedragen als aandachtspunt. 

 

Verladend bedrijfsleven – De belangen van het verladend bedrijfsleven hebben 

veelal te maken met harde infrastructuur. Specifiek werden kades (overslaglengte, 

meer losgelegen), loswallen (geen woningbouw), overslaglocaties/distributiehubs, 

bruggen en kanalen genoemd. Ook willen de stakeholders binnen deze groep een 

goede bereikbaarheid van het achterland, zicht op de retourstromen, frequentie 

containervaart, goede doorstroming, 24/7 bediening en de mogelijkheid tot lading-

bundelen. Dit laatste kan helpen bij efficiëntere inzet van grote schepen. Voor 

kleinere vaarwegen bieden vernieuwende concepten zoals bijvoorbeeld 

watertruckconcepten mogelijk een oplossing. Ook bij het verladend bedrijfsleven is 

voorlichting (‘mental shift’) nodig om over te stappen op efficiëntere en vernieuwde 

methodes. 

 

OPLOSSINGEN 

 

1. Binnenvaart i.c.m. ruimtelijke ordening 

Binnenvaart speelt een cruciale rol bij watergebonden bedrijvigheid langs de 

zaan. Er wordt druk uitgeoefend vanuit herontwikkeling naar 

woongebied/cruisevaart. Woningbouw naast energiebedrijf: Als er verplaatst gaat 

worden, dan helemaal weg uit het gebied? 
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Bedrijven blijven waar ze zijn gevestigd  Toekomstig beleid gericht op 

stimuleren/lokaliseren gewenste locaties en overslagpunten voor het faciliteren 

van vervoer naar de stad. 

 
2. Schaalvergroting 

Hoe worden kleinere schepen rendabeler? Het is belangrijk om loswallen in stand 

houden (niet laten verdwijnen voor woningbouw). Ook moet de interesse in 

kleinere schepen binnen de hele keten worden gestimuleerd. 

Alles ten noorden van het Noordzeekanaal loopt via R’dam. Waar ligt de ambitie 

van de provincie binnen deze transportstroom m.b.t. beleid? Schaalvergroting 

staat niet bovenaan. Kleinere schepen stimuleren en de knelpunten op de 

vaarwegen aanpakken. Mogelijk maken dat schepen op volledige capaciteit 

kunnen varen. Een voorbeeld is Noord-Brabant: schepen kunnen op volledige 

capaciteit varen en zo concurreren met het wegvervoer.  

 
3. Brugbediening 

Provincie wil graag 1 locatie waarin gezamenlijk bediendt wordt, maar met 

gemeenschappelijk aandeel in bedienen. Alle stakeholders steunen dit voorstel 

maar het probleem ligt bij het feit dat alle partijen hun eigen bruggen willen 

bedienen. De vraag is dus wie beslist en coördineert? Uiteindelijk moet er naar 

een centrale bediening worden toegewerkt zodat de ‘blauwe golf’ mogelijk wordt 

voor de scheepvaart. Er is een disbalans in de spitstijden- weg en water. De 

eerste stap is de Provincie bedientijden laten vaststellen. Ook spoorbruggen 

vormen een obstakel voor de bevaarbaarheid. 

 

4. Duurzaamheid 

Stakeholder vragen zich af wat de vaarwegen voor de economisch duurzame 

bereikbaarheid betekenen voordat beleid op de circulaire economie wordt 

afgesteld. Ook moet de duurzame functie worden doorverteld naar de toekomst. 

Voor de Provincie is een voortrekkersrol weggelegd in het stimuleren van vervoer 

over water. Aan de andere kant dient de hele sector mee te denken over de 

belangen van de andere stakeholders.  

  
 
QUOTE:  

Water is van ons allemaal, het ruimtegebruik beperkt zich niet alleen tot de binnenvaart. 
 
 

SUGGESTIES/AANBEVELINGEN VANUIT DE DISCUSSIETAFEL 

Op het Noord-Hollandse vaarwegennet bevinden zich knelpunten en spelen er 

problemen op gebied van ruimtelijke ordening, schaalvergroting, brugbediening en 

duurzaamheid. Om deze knelpunten aan te pakken wordt vanuit deze dialoogsessie 

geadviseerd een Platform Goederenvervoer Noord-Holland op te zetten. Dit helpt om 

sneller problemen/knelpunten te herkennen en geeft richting aan het bedenken van 

oplossingen. Een dergelijk platform wordt momenteel ook gebruikt door en voor de 

Provincie Utrecht en heeft een allesomvattende functie. Regie en communicatie worden 

ook via dit kanaal geregeld. Binnenvaart zal binnen het platform onderdeel deel zijn van 

het gehele goederenvervoer Noord-Holland. 
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3.2 Dialoogtafel 2: Groei van weg- en waterverkeer, wat doen we 

met de bruggen? 

 

Een grootschalige nieuwbouwopgave in de gemeente 

Haarlemmermeer lijkt een reeds bestaand verkeersknelpunt bij 

een brug over de Ringvaart te verergeren. Ongeacht de 

ontwikkelingen, realiseren de provincies Noord- en Zuid-Holland 

gezamenlijk een nieuwe, lage brug voor openbaar vervoer nabij 

de bestaande oeververbinding. Tegelijkertijd trekt ook de 

regionale economie aan, wat zich uit in een grote toename van 

het goederenvervoer over water. Hier ontstaat een knelpunt; wat 

te doen? 

 

 

De casus is de input voor een gebiedsgerichte gesprekstafel, die in een aantal ronden 

plaatsvindt: 

 Analyse van belangen van stakeholders aan de hand van flipovers. Doel: zicht 

krijgen op en kunnen verplaatsen in de uiteenlopende belangen van stakeholders. 

 Gesprek over knelpunten en oplossingen. Doel: waar liggen de haakjes om aan 

oplossingen te werken en/of herhaling te voorkomen? 

 Formuleren slogan. Doel: de belangrijkste bevindingen vastleggen in een statement 

richting Provincie. 

Achtergrond bij de casus 
 
Ontwikkeling 1: Woningbouw in de westflank van de Haarlemmeer 
In de structuurvisie van de provincie wordt grootschalige woningbouw voorzien in de 
Westflank van de Haarlemmermeer. Rondom Lisserbroek worden 24.000 tot 32.000 
extra woningen gebouwd naar 2030 toe. Ook de aan de overkant van de Ringvaart 
gelegen kern Lisse (provincie Zuid-Holland) zal groeien met circa 1.200 woningen. 
Als gevolg van deze ontwikkelingen neemt de verkeersdrukte tussen beide dorpen 

toe. De toch al zwaar belaste verkeersbrug tussen beide dorpen (Lisserbrug, die 
tevens de enige oeververbinding vormt) gaat derhalve een zwaar knelpunt vormen. 
Een recentelijk advies gaat uit van uitbreiding van de spitsuursluiting van deze brug. 
 
Ontwikkeling 2: Toename van het scheepvaartverkeer op de Ringvaart van 
de Haarlemmermeer 
Door woningbouw op het voormalige terrein van de Ringvaart betonpalenfabriek is 
de enige betoncentrale die de Bollenstreek en de gemeente Haarlemmermeer 
voorzag in haar behoefte, medio 2013 vertrokken. Dit jaar is enkele kilometers 
zuidelijker, op het industrieterrein Hillegom-Zuid, een nieuwe centrale verrezen. 
Deze centrale zal circa 100.000 ton aan grondstoffen over water gaan aanvoeren. 
Overige bedrijven op dit terrein voeren ook grondstoffen aan via water. Het gaat 

hierbij om de grootste kalkzandsteenfabriek van Nederland en twee aannemers in de 
grond-, water- en wegenbouw. Als gevolg van deze ontwikkelingen zullen er naar 
verwachting meer schepen de Lisserbrug gaan passeren.  
 
Ontwikkeling 3: Knelpunten met betrekking tot recreatievaart  
Het vaarwegtraject tussen het Noordzeekanaal en de Kagerplassen maakt deel uit 
van de Staande Mastroute. Daarnaast biedt het de toegang tot een recreatief zeer 
interessant gebied in het groene hart. Veel recreatievaart maakt dan ook gebruik 
van de Ringvaart van de Haarlemmermeer en de Lisserbrug.  
 
Ontwikkeling 4: Aanleg van een nieuwe lage brug voor Hoogwaardig 

Openbaar Vervoer 
Circa 800 meter noordelijk van de Lisserbrug is een nieuwe lage brug 
(doorvaarthoogte 1,6 meter) gepland voor Hoogwaardig Openbaar Vervoer. Deze 
brug zal positieve effecten hebben op de oversteekbaarheid van de Ringvaart voor 
fietsers en voetgangers, maar beperkt de doorvaart-mogelijkheden voor beroeps- en 
recreatievaart. Binnenvaart- en recreatievaart zijn hier dan ook op tegen. 
Dorpsraden zien de brug graag ook opengesteld worden voor gemotoriseerd verkeer.  
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STAKEHOLDERS – BELANGEN 

De volgende belangen van stakeholders zijn door de deelnemers geïnventariseerd en 

aangedragen: 
 

Gemeente Lisse  

Gemeente 

Haarlemmermeer 

 Bereikbaarheid terrein 
 Rendabel/uitstraling terrein 
 Geen vrachtwagens door woonkern 
 Ruimte voor woningbouw / recreatie 
 Eenduidige brugbediening 
 Aantrekkelijk zijn voor bewoners en bedrijven 
 Afstemming met de ‘buren’ 
 Stimuleren aan- en afvoer materialen over water 
 Vervoer/opslag gevaarlijke stoffen (dichtbij 

woningen) 

Provincies Noord-

Holland  

Provincie Zuid-Holland 

 Locatiekeuze wonen / bedrijventerrein / brug 
 Goede brugbediening > coördinatie op bruggen hele 

traject (verschillende beheerders) 
 Verantwoordelijk voor (H)OV > infrastructuur en 

concessie 
 Consequent beleid 
 Betaalbaar 
 Woningbouwopgave 
 Robuustheid netwerk 
 Vervoersysteem 
 Recreatie ontwikkeling 

Rijk (Rijkswaterstaat)  Staande mastroute 
 Aan- en afvoer bouwmaterialen (niet over A4) 
 Duurzaamheid (Parijs) 
 Woningbouwopgave 
 Robuustheid netwerk 
 Ontwikkel BRUG-APP t.b.v. keuze automobiliteit 

(Beter Benutten) 

Verladend bedrijfsleven 

 

 Tijdelijke loswal t.b.v. bouwperiode bij de 
woningbouwlocatie 

 Bedrijvigheid stimuleren voor vervoer over water 
(kan ook in contractvorming) 

 Publieke kade op bedrijventerrein (ROC = Regionaal 
Overslag Centrum) 

 Goederen op tijd 
o Betrouwbaar: bedrijf & doorstroming 
o Voorzieningen (ook natransport, afvoer ook 

nat) 
 Ruime venstertijden 

o Milieuzonering 

Binnenvaartsector 

 

 Oponthoud door meer bruggen 
 Blauwe Golf vereiste 
 Door extra brug meer capaciteit voor wegverkeer.  
 Kans om spitssluiting op te heffen voor binnenvaart 
 Meer wachtplaatsen creëren 
 Aquaducten (minder bruggen)  
 Vaardiepte op peil 
 Natte kade (voorzieningen) 
 Campagne: modal shift, duurzaamheid, ‘uitstraling’ 

Recreatievaart 

 

 Ligplaatsen / wachtplaatsen bij stadscentra 
 Belemmering doorvaart 
 Blauwe Golf – konvooi 
 Staande mastroute 
 Wachtplaatsen bij de bruggen 
 Nieuwbouwwijk combi met passantenhaven 
 Ergernis bij opening brug voor passage 

recreatievaart 
 Tunnels 
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KNELPUNTEN & OPLOSSINGEN 

In de deelgroepen is doorgesproken over de knelpunten en is gezocht naar 

oplossingsrichtingen voor bestaande problematiek en/of het voorkomen daarvan. 
 

 HOV heeft voorrang en levert dus hinder voor scheepvaart > inzet van een Brug 
Management Systeem (BMS). 

 Specifiek ten aanzien van de bruggen 
o Geen dubbele oeververbinding bij Lisse: kies voor een aquaduct of 

anders een zo hoog mogelijke brug. 
o Nieuwe bruggen BRTN-norm > dus hoger dan 1,6 m (Beleidsvisie 

Recreatie Toervaart Nederland). Onder een brug van 2,85 m kan 80% 
van het scheepvaartverkeer zonder hinder door (alleen voor 
beroepsvaart en grote recreatievaartuigen nog openingen).  

o Instellen van een bruggenquotum aan overheden: wel nieuwe bruggen, 
maar niet meer bruggen (opheffen of aquaduct). 

o Bus brug: technisch snel open en dicht > liever tunnel. 

o Geen HOV-brug, maar een multifunctionele brug/aquaduct > bestaande 
brug in Lisse alleen voor langzaam verkeer (brug afwaarderen). 

o VRI bestaande brug in Lisse: VRI aanpassen zodat na brugsluiting 
verkeer lang kan doorstromen. 

o Sluisprincipe > beide bruggen op elkaar afstemmen. 
 Kan de nieuwe brug nog op een andere locatie komen te liggen, zodat een hoge 

brug of aquaduct nog ingepast kan worden? 
 Kies (faciliteer) één route (aan- en afvoer) voor het scheepvaartverkeer: 

inrichting zwaaikom en inrichting bedrijventerrein faciliteren. Deze route moet 
dan optimaal worden ingericht. De alternatieve route (oostelijke ringvaart) 
wordt wel zodanig onderhouden dat deze voldoet aan de beheer- en 
onderhoudsnormen. Dit is ook belangrijk wanneer de hoofdroute gestremd is; er 

valt te denken aan een calamiteitenroute met ontheffing. 
 Specifiek ten aanzien van bedrijventerrein: 

o Maak duidelijke keuzen: nat of droog. En zorg dan voor goede 
bereikbaarheid: diepte van het vaarwater en de bediening van bruggen. 

o Keuze tussen paar grote of veel kleine bedrijventerreinen. 
o Aan- en afvoer via 1 kant laten plaatsvinden. 
o Bij bedrijventerrein keerlus of zwaaikom (alleen vanuit Noord) 

combineren met insteekhaven (consortium provincie, bedrijfsleven, 
gemeente). 

 Recreatievaart - staande masten  
o In konvooi varen in daluren.  

o De spitsuursluiting van de brug voor recreatievaart niet definitief 
maken, maar mee laten liften met beroepsvaart in de brugbediening. 

o Instellen Blauwe Golf: op de route zijn twee punten die 3x per dag open 
gaan. 

o Bediendingsblokken in de spits.  
 Woningbouwlocatie:  

o Aanvoer bouwmateriaal via het water. 
o Insteekhaventjes recreatievaart en woningen er omheen > geen extra 

vaartuigen van toekomstige bewoners in de ringvaart (smal 
vaarwegprofiel) 

 

Verder: 
 Er wordt geconstateerd dat als er geld en politieke wil is blijken er wel 

investeringen mogelijk. Voorbeeld: realisatie van Floriade leidde eerder in het 
noorden van de Haarlemmermeer wel tot aanleg van een aquaduct voor HOV. 

 Zoek naar alternatieve vormen van financiering: pleziervaart, beroepsvaart, 
wegenbelasting, openbaar bestuurd, bedrijfsleven (PPS-constructies). 

 Brugbediening optimaliseren. De opmerking wordt gemaakt dat een schipper 

regelmatig de melding krijgt ‘schipper, we hebben even geen tijd, we hebben 
meerdere bruggen te bedienen’. Een schip moet hierdoor vaart minderen en van 
daaruit weer versnellen; dit leidt ertoe dat de brug langer openstaat. 
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QUOTES EN SUGGESTIES/AANBEVELINGEN VANUIT DE DISCUSSIETAFEL 

De aanwezigen vatten de dialoog in de volgende punten samen:  

 Planologische dwaling Lisse: Waarom een nieuwe verbinding alleen voor HOV? 

 Bruggenquotum en hoogte minimaal 2,85 m (liefst 7 m). 

 Brug onder water is de beste oplossing. 

 Vervoer over water als het kan, over de weg als het moet. 

 Zoek naar geïntegreerde financiering van maatregelen (publiek – privaat). 

 Bereikbaarheid +++ (geen bruggen en voldoende diepte vaarweg). 

 Venstertijden beroepsvaart versus recreatievaart. 

 Tekort natte bedrijventerreinen: maak keuzen (en faciliteer deze keuzen)! 

 Waarom worden ad hoc beslissingen genomen? Kom tot integrale oplossingen.  

 De aanpak en keuzen van nu houden bestaande problemen in stand, knelpunten 

worden niet opgelost en ‘het gedoe’ blijft. Dit is een gemiste kans. 
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3.3 Dialoogtafel 3: Verplaatsingsopgave Amsterdam in relatie tot 

de binnenscheepvaart: inrichting en verduurzaming 

Hoewel de Coen- en de Vlothavens tot 2040 hun huidige functie kunnen behouden, 

worden deze bedrijven wel beperkingen opgelegd in termijn van lawaai- en stofoverlast. 

Na 2040 verrijzen er 70.000 woningen in dit gebied. Belangrijke binnenvaartverladers 

zijn hier gevestigd; denk aan Cargill, etc. Uitbreidingsmogelijkheden worden 

gesignaleerd in het westelijk havengebied, dat nu nog natuurgebied is. Voor groei is 

natuurcompensatie benodigd. Hoe realiseren we de nieuwe haven en hoe richten we 

deze in? 

 

 

De casus is de input voor een 

gebiedsgerichte gesprekstafel, die in een 

aantal ronden plaatsvindt: 

 

 Analyse van belangen van stakeholders 

aan de hand van flipovers. Doel: zicht 

krijgen op en kunnen verplaatsen in de 

uiteenlopende belangen van 

stakeholders. 

 

 Gesprek over knelpunten en 

oplossingen. Doel: waar liggen de 

haakjes om aan oplossingen te werken 

en/of herhaling te voorkomen? 

 

 Formuleren quote. Doel: de 

belangrijkste bevindingen vastleggen 

in een statement richting Provincie. 

 
  

Achtergrond bij de casus 
 

Ontwikkeling 1: Transformatie van de Coen- en Vlothavens naar gemengd 

gebied 

In de visie op het Noordzeekanaalgebied worden de Coen- en Vlothavens 

getransformeerd naar een gemengd gebied. De bestaande industriële functie van het 

gebied, waar belangrijke verladers zoals Cargill gevestigd zijn, komt te vervallen.  

 

Ontwikkeling 2: Stikstofdepositie moet beperkt worden 

Compensatie is nodig voor extra stikstofdepositie, om economische ontwikkelruimte 

mogelijk te maken. Verduurzaming van de industrie, verkeer en vervoer kan ook 

zorgen voor minder stikstofdepositie en daarmee voor nieuwe economische 

ontwikkelruimte. 

 

Ontwikkeling 3: Inzet van Amsterdam op bio-based industrie.  

Het Havenbedrijf Amsterdam zet in op markten met toekomstperspectief, zoals 

containers, biofuel, cruise, en dergelijke. Havenbedrijf Amsterdam richt zich, 

voortbouwend op de sterke basis in de energiemarkt, ook op waarde-toevoegende 

activiteiten. Dat zijn activiteiten die banen en economische waarde creëren. 
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STAKEHOLDERS – BELANGEN 

De volgende belangen van stakeholders zijn door de deelnemers geïnventariseerd en 

aangedragen: 
 

Gemeenten  Woningbouw/werkgelegenheid 
 Bescherming groen 
 Bescherming bewoners 
 Noodzaak groei haven? 
 Recreatievaart 
 Hoe ver faciliteren groei? 

Provincie  Evenwicht/afweging: natuur, economie, wonen en bereikbaarheid 
 Sturing op toekomst - beleidsvisie 
 Water vs. weg - keuze multimodaal 
 Economische belangen 

Waterschap   Afvoer oppervlakte water (hemelwater) vs. verstedelijking (Alkmaar, 
A'dam, Heerhugowaard) 

Verladend 

bedrijfsleven 

 

  Ruimte natte bedrijventerreinen 
 Zekerheid dat ze mogen blijven zitten 
 Transparantie in transport - verhogen bezetting 

Binnenvaartsector 

 

 Bereikbaarheid 
 Doorvaarbaarheid 
 Groei (volumes/geld) 
 Betrouwbare vaarweg 

 Verandering in de sector zelf: mee met ontwikkelingen/jonge starters  

Milieu organisaties  Levensvatbaar natuurgebied 
 Beperking emissies & geluidsnormen 
 Kans: vertrek kolen & energietransitie 
 leefbaarheid/duurzaamheid 
 Bedreiging: onzekerheid (vertrek kolen) & versnippering van kleine 

gebieden (TATA, den Helder) 
 Ecologie 
 Behouden wat er is 
 Schoner transport: kans binnenvaart (modal shift weg naar water) 

 
KNELPUNTEN & OPLOSSINGEN 

In de deelgroepen is doorgesproken over de knelpunten en is gezocht naar 

oplossingsrichtingen voor bestaande problematiek en/of het voorkomen daarvan. 

 

KNELPUNTEN 

Provincie – Het komt regelmatig voor dat economische belangen botsen met andere 

belangen zoals bijvoorbeeld milieu. Volgens de stakeholder kan de provincie een 

belangrijke rol spelen in het evenwicht of de afweging tussen natuur, economie, 

wonen en bereikbaarheid. De provincie dient multimodaliteit te faciliteren om een 

verplaatsing van weg naar water in gang te zetten. 

Gemeenten – Vragen die spelen bij de gemeente als stakeholder zijn hoe groot is de 

noodzaak van de groei van de haven en hoe ver gaat de gemeente mee in het 

faciliteren van de groei. Het beschermen van de bewoners en de omgeving 

(natuur/milieu) speelt hierin een belangrijke rol. Ook zijn 

woningbouw/werkgelegenheid en recreatievaart belangrijke aandachtspunten.  

Binnenvaart sector – Om transport goed te laten verlopen zijn een aantal factoren 

van cruciaal belang zoals bereikbaarheid, doorvaarbaarheid, betrouwbare vaarwegen 

en ontwikkeling/verandering (bv. jonge starters). Deze factoren dragen bij een groei 

in zowel vervoerd volume als de waarde van binnenvaart transport. 

Milieuorganisaties – Wanneer het gaat over de ontwikkeling van transport, 

economie of ruimtelijke ordening kan er druk komen te staan op het milieu. Hierbij 

moet gedacht worden aan bedreigingen zoals onzekerheden omtrent fossiele 

brandstoffen en versnippering van natuurgebied. De vraag is daarom of er moet 

worden ingezet op behoud, of liggen er mogelijk kansen voor natuurontwikkeling. 
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Mogelijk liggen er kansen voor het verbeteren van de leefbaarheid/duurzaamheid 

door energietransitie (vertrek van kolencentrales) en schoner transport (modal shift 

weg naar water). 

 

OPLOSSINGEN 
1. Visievorming. 

Vorm een visie op de ontwikkelingen binnen het havengebied. Stel vast welke 

activiteiten daarbinnen passen. Ga daarbij uit van een integrale gebiedsbenadering. 

Een regierol van de provincie is gewenst, met eisen die gesteld worden aan de 

vestiging van bedrijven. Daarbij dienen ook overgangszones vastgesteld te worden.  

2. Beter benutten van haventerreinen 

Mogelijk kunnen deze activiteiten binnen bestaand gebied worden gefaciliteerd 

(herstructureren en inbreiden). Bijvoorbeeld in de Afrikahaven lijkt nog ruimte te zijn. 

Daarnaast is er sprake van activiteiten die in de toekomst zullen afnemen, zoals de 

kolenoverslag. Mogelijk kunnen activiteiten die niet meer binnen de contouren in de 

Vlot- en Coenhavens vallen, op die plaatsen worden ondergebracht. Pas daarna zou 

gedacht moeten worden aan uitbreiding. Ga uit van enige experimenteerruimte 

binnen de vergunning.  
3. Milieu 

Op milieugebied zijn er drie aspecten te noemen. Het handhaven van de bestaande 

natuurgebieden. Mogelijk kunnen daarbij overgangsgebieden in elkaar overlopen. 

Emissiebeperking is daarnaast van belang. Dit kan betekenen dat afscheid genomen 

moet worden van bedrijven. In het kader van het klimaatmaatregelen kan worden 

gedacht aan het stimuleren van activiteiten op het gebied van bio-based 

brandstoffen, bijvoorbeeld door middel van subsidies. Dergelijke bedrijven kennen 

vaak een groot ruimtebeslag. Aanpassing van grondprijzen, is een mogelijk 

instrument om dergelijke bedrijven aan te trekken.  
4. Keuzen maken en samenwerking met andere havens 

Vanuit een internationaal perspectief gezien behoren de Nederlandse havens tot één 

geheel. Sommige overslag kan mogelijk beter via andere havens plaatsvinden en kan 

beter in Amsterdam worden afgebouwd, bijvoorbeeld daar waar een activiteit niet 

meer binnen de gesteld milieucontour past. Mogelijk vertrek in de toekomst van de 

kolenoverslag kan daarbij ook een kans bieden.  

5. Aansluitende vaarwegen en activiteiten 

Onderzoek de mogelijkheid voor grotere schepen door het Noord-Hollands kanaal 

voor binnenvaart en passagiersvaart ter ontwikkeling van Noord-Holland boven het 

Noordzeekanaal en ter verlichting van de stad Amsterdam. Traject De Stolpen 

Medemblik, drempel brug Schagerbrug. Kijk daarnaast naar de regionale functie die 

de haven van Amsterdam kan vervullen voor de aan- en de afvoer over water. 

 

  
QUOTES:  

 Provincie: Focus! Stel daarbij gezamenlijke doelen, iedereen moet niet alleen eigen 

doelen achterna jagen. 

 Provincie: Kom het gebied in! Speel een integrale en overkoepelende rol. Maak de 

verbinding.  

 Provincie: Duidelijk definiëren en stimuleren. Stel vast wat mag en help binnen dit 

kader. 
 
SUGGESTIES/AANBEVELINGEN VANUIT DE DISCUSSIETAFEL 

Er is behoefte aan een visie waarbij de provincie een regierol vervult bij het vaststellen 

van het ruimtegebruik door de haven op basis van een integrale benadering. Basis 

hiervoor is in de eerste plaats het slim omgaan met de beschikbare ruimte. Enige 

speelruimte is daarbij wel gewenst. Zo kan groei richting natuurgebieden zoveel 
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mogelijk worden vermeden. Bio-based activiteiten kunnen worden aangetrokken door 

met aantrekkelijke grondprijzen. Als activiteiten niet meer binnen de milieuzonering 

ingepast kunnen worden door deze te verplaatsen, moet daarvan afscheid genomen 

worden. Denkend vanuit een nationaal perspectief kunnen dergelijke activiteiten dan 

beter in andere havens ondergebracht worden. Naast ontwikkelingen in het NZKG zijn 

ook de aftakkingen richting Noord-Holland van belang.  
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Bijlage: deelnemerslijst 

 

Aanwezig bij de dialoogsessie 6 september 2017 
Naam Organisatie 

Marc Freriks BFT Tanker Logistics 

Co Abercrombie BLN-Schuttevaer 

Robert Spaansen  Spaansen Grondstoffen & Logistiek bv 

Jurgen van der Sloot Evofenedex 

Cees van Putten 
Nederlandse Vereniging van Leveranciers van 
Bouwgrondstoffen 

Bart Bosman Provincie Noord-Holland 

Dick-Jan Marees Avia Marees 

Martine Vader-Brouwer Rijkswaterstaat 

André Bredschneijder Gemeente Zaanstad 

Piet Bennik Algemeene Schippers Vereeniging  

Guus Josée Gemeente Haarlem  

Theo Meskers  Gemeente Hollands Kroon 

Andries de Weerd BLN-Schuttevaer 

Menno Bes Gemeente Schagen 

Inge Mijnders Sweco 

Siemen Lenos Provincie Noord-Holland 

Arne Baruch  Rijkswaterstaat 

Frans van Vliet Boskalis 

Bob van Soest Sweco 

Eva Gijbels Provincie Noord-Holland 

Frans Lansink Watersportvereniging "De Rijd"  

Truida Bakker Watersportverbond 

Ben Kaptein Gemeente Alkmaar 

Fred Albers Gemeente Schagen 

Ben Haisma Gemeente Zaanstad 

Miranda Volker  Bureau Voorlichting Binnenvaart 

Bertjan de Boer Advin 

André van Eijk Provincie Noord-Holland 

Mariska van der Starre  Bureau Voorlichting Binnenvaart 

André Severens  Provincie Noord-Holland 

Jackelien Stam Gemeente Alkmaar 

Ronald van Schoorl BLN-KSV Schuttevaer 

Nico Oud Schuttevaer, Recreatiecommissie 

Gerton Pieters Provincie Noord-Holland 

Harry van der Pijl Provincie Noord-Holland 

Elisabeth Post Provincie Noord-Holland 

Wouter van der Geest Panteia 

Rob de Leeuw van Weenen Panteia 
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Menno Menist Panteia 

Arnaud Burgess Panteia 

Gijs Kornman Gemeen Schagen 

Rik Duijn Nederlandse Vereniging van Binnenhavens 

Falko Voet Gemeente Zaanstad 

Martijn Kas Vervoerregio Amsterdam 

Hans Tammes BLN-Schuttevaer 

Dilshad Jabar Provincie Noord-Holland 

Jan Egbertsen Havenbedrijf Amsterdam 

Bastiaan van Berne Panteia 

Peter Paul Horck Provincie Noord-Holland 

 
Aangemeld - verhinderd: 
Naam Organisatie 

Hester Duursema BLN-Schuttevaer 

David Twigt  Algemeene Schippers Vereeniging  

Sunniva Fluitsma Algemeene Schippers Vereeniging  

Jos van Gangelen Gemeente Zaanstad 

Cees Dubbelaar  Watersportverbond 

Gaston Tchang Havenbedrijf Amsterdam 

Rob Groen Schuttevaer 

Maarten Dijk Stede Broec/Enkhuizen/Drechterland 

Kommer Sneeuw Gemeente Velsen 

Herbert Ticheloven  Advin 

 


