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Samenvatting Spaarnwouden en Meerpolders 

 

Waarom deze visie? 

Het beschermingsregime van de bufferzones vanuit het rijk is vervallen. Tegelijkertijd staat de 

financiering en het beheer van het landschap onder druk en hebben agrariërs het moeilijk om het hoofd 

boven water te houden. Nieuwe vormen van landschapsbeheer en financiering zijn noodzakelijk. 

Daarnaast is de nabijheid van aantrekkelijke landschappen een belangrijke factor voor het leef- en 

vestigingsklimaat van een stad (zowel wonen als bedrijvigheid). In toenemende mate speelt de 

landschappelijke context, het Metropolitane Landschap, een rol in de internationale concurrentiepositie 

van de Metropoolregio Amsterdam. Ondertussen zorgt de groei van de Metropoolregio Amsterdam ook 

voor voortdurende druk op de bufferzone. 

Een visie vanuit provincie en gemeenten is dus noodzakelijk om de bufferzone toekomstbestendig te 

maken. Uitgangspunt blijft vigerend beleid zoals vastgelegd in de Structuurvisie Noord-Holland 2040 en 

Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie. 

 

Ruimtelijke opgaven 

Vanuit de analyse van het gebied is een aantal hoofdopgaven naar voren gekomen: 

 

- Contrast tussen stad en ommeland + meer ruimtelijke samenhang 

Er ligt een grote stedelijke druk op het gebied in de vorm van zowel projecten als reserveringen. 

Daarnaast versnippert een aantal stedelijke functies het gebied. Om antwoord te geven aan deze 

stedelijke druk en ruimtelijke samenhang te creëren kunnen krachtige landschappelijke 

elementen opgepakt en versterkt worden. 

- Verbetering recreatieve aanbod en toegankelijkheid 

Er is sprake van een blijvende groei van de bevolking in de MRA. Dit betekent een toenemende 

vraag naar recreatieve mogelijkheden. Het aanbod moet aansluiten op de behoefte, zowel in 

aantal als vorm. 

De bereikbaarheid van de bufferzone als recreatief gebied kan verbeterd worden op verschillende 

niveaus, zowel voor de auto, fiets als lopend vanuit de stadsranden. 

- Agrarische vernieuwing 

Agrariërs zijn de beheerders van het landschap. Om levensvatbaar te blijven hebben zij 

verschillende mogelijkheden: schaalvergroting, intensivering, modernisering en verbreding. De 

ruimtelijke weerslag van deze ontwikkelingen is belangrijk te onderzoeken. Hoe kunnen deze 

ontwikkelingen samen gaan met de ontwikkeling van landschappelijke activiteiten en recreatieve 

mogelijkheden? 

- Versterking van de EHS en de weidevogelleefgebieden versus het LIB. 

- Het creëren van meer waterberging 

 

Ruimtelijke uitgangspunten 

Op basis van de analyse en opgaven is een aantal ruimtelijke uitgangspunten opgesteld. Deze worden 

vertaald in het raamwerk en de deelgebieden: 

 

- Wederzijds profijt 

Groengebieden dragen sterk bij aan de kwaliteit van het woon- en vestigingsklimaat. Andersom 

geeft de nabijheid van stedelijke gebieden ook kansen voor economische dragers in 

groengebieden (van golfterrein tot recreatieve potentie Schiphol en haven) en het zoeken naar 

mogelijkheden voor functiecombinaties. Om het wederzijds profijt goed te kunnen bedienen zijn 

een goede (lange) routestructuur en heldere entrees nodig. 

- Eenheid in verscheidenheid 

De eenheid in de landschappelijke ondergrond van de verschillende bufferzones is een 

uitgangspunt voor de visie. Er is aandacht voor de grote ruimtelijke verbanden, waarbij onder 

andere gedacht moet worden aan het samenspel tussen de droogmakerijen en de veengronden. 

De verscheidenheid ligt in de recreatieve mogelijkheden van deze bufferzone. Het unieke 

grootstedelijke karakter wordt benut. Deze bufferzone leent zich ten opzichte van de overige 

delen van Metropolitane Landschap voor grootschalige en intensieve recreatieve voorzieningen. 

- Onderscheid tussen landschappelijk raamwerk en gebruiksruimten 

- Hoofdzonering 

Binnen de bufferzone wordt een hoofdzonering toegepast (voortgang van de huidige aanzet). 

Aan de randen is recreatie het hoofdgebruik, en het midden is een uitgespaard cultuurlandschap, 

waar recreatie medegebruik is. 

- Onderverdeling in vijf deelgebieden 

 



Landschappelijk raamwerk 

Voor de bufferzone is een landschappelijk raamwerk gemaakt. Dit raamwerk is de constante van de 

bufferzone, waar een publieke verantwoording op rust. Binnen het landschappelijk raamwerk, tussen de 

landschappelijke structuren, liggen de “flexibele” gebruiksruimten. Hierbinnen is ruimte voor particuliere 

ontwikkelingen. 

Het landschappelijk raamwerk bestaat uit de volgende 4 bouwstenen: 

 

- Waterstructuur 

Recreatieve verbindingen op 3 niveaus 

- Groenstructuur 

Karakteristieke beplantingen per gebied: natuur- en bosterreinen en lijnvormige beplantingen  

- Routenetwerk en infrastructuur 

Landschappelijke lijnen als langeafstandsroutes, entrees, autobereikbaarheid vanuit de randen 

- stellingzone en dijken 

Dijken als doorgaande lijnen in het landschap, forten als recreatieve knooppunten 

 

Uitwerking deelgebieden 

De visie voor de lange termijn is verder uitgewerkt in deelgebieden. De deelgebieden geven richting aan 

ontwikkelingen en houvast voor sturing van verschillende activiteiten, zowel van overheidspartijen als 

particulieren. 

 

- Oude IJ-polders 

Dit deelgebied beslaat een groen recreatiegebied dat bestaat uit verschillende landschappelijke 

eenheden. Dit principe wordt voortgezet, waarbij de nieuwe ontwikkelingen de landschappelijke 

eenheden waar zij in liggen versterken. Het zwaartepunt voor mogelijkheden van nieuwe, 

recreatieve ontwikkelmogelijkheden voor particulier initiatief ligt in een zone langs het 

Noordzeekanaal. In de Houtrakpolder dient bij nieuwe ontwikkelingen rekening te worden 

gehouden met omkeerbaarheid van deze ontwikkelingen in verband met de mogelijke 

uitbreiding van de haven. 

Verder is voor dit deelgebied een heldere routing en het creëren van duidelijke entrees van 

belang. Overheden dragen hiervoor de verantwoordelijkheid. Lange recreatieve verbindingen 

brengen samenhang in het gebied. 

In het kader van efficiënter beheer en verbetering van de recreatieve beleving worden overbodige 

paden weggehaald (grotere beheerseenheden), wordt een hiërarchie in de padenstructuur 

aangebracht (verhard – onverhard) en wordt een omvorming naar duurzame vegetatie 

voorgesteld. 

- De oostrand van Velsen en Haarlem 

In dit deelgebied gaat het hoofdzakelijk over het creëren van goede verbindingen vanuit de 

stadsranden naar de bufferzone. Daarnaast speelt de Stelling van Amsterdam een belangrijke 

functie in dit deelgebied. Er wordt ingezet op de herkenbaarheid van de Stelling als structuur in 

het landschap en als doorlopende route. Binnen deze route fungeren de forten als openbare 

recreatieve functies. Ook het recreatieve gebruik van het water kan worden versterkt door meer 

watergerelateerde voorzieningen toe te voegen en de routestructuur uit te breiden. De ruimte 

voor particulier initiatief ligt in dit deelgebied bij de ontwikkeling van de forten en van 

watergerelateerde voorzieningen. 

- Spaarndammerpolder 

Hoofdzaak is in dit gebied het behoud van de veenweidepolder. Binnen dit historische landschap 

moeten levensvatbare agrarische bedrijven kunnen floreren. Grondruil kan in een optimalisering 

van het agrarische gebruik voorzien. Het kavelruilplan van Stivas is bijna uitgevoerd. Daarnaast is 

vanuit particulier initiatief kleinschalige recreatie, educatie en landschapbeheer mogelijk (vb. een 

bed & breakfast in een voormalige boerderij). 

- Tuinen van West en Brettenzone 

Dit deelgebied bestaat als het ware uit twee delen: de Tuinen van West, waar stadslandbouw het 

karakter bepaalt, en de Brettenzone, waarbij het gaat om een natuurscheg. Het deelgebied wordt 

verbonden met zowel de stadsrand van Amsterdam (stadslandbouw – stedelijke markthallen) als 

met de haven. Hierbij wordt de recreatieve potentie van de haven benut, zonder de 

havenactiviteiten te verstoren (vb. gebruik maken van braakliggende terreinen voor tijdelijke 

activiteiten). Verder wordt aangesloten bij de bestaande plannen voor deze gebieden. 

- Haarlemmermeer-Noord 

Haarlemmermeer-Noord bestaat uit een agrarisch kerngebied en de zogenaamde polderzoom. In 

de polderzoom wordt antwoord gegeven aan de verstedelijkingsdruk. In het agrarisch 

kerngebied wordt het grondgebruik afgestemd op het functioneren van Schiphol. Dit kan onder 

andere door de keuze van voor ganzen onaantrekkelijke teelten of de aanleg van kleine 

boselementen die gunstig zijn voor het leefgebied van de vos. Daarnaast worden een aantal 

routes voorzien ter optimalisering van het woon-werkverkeer. Deze routes hebben ook een 

recreatieve en ecologische waarde en zorgen bovendien voor verstoring van ganzen in het 

gebied. Ook wordt de recreatieve potentie van Schiphol meer benut. 
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