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 THEMAKAARTEN
     - Voldoende bescherming tegen overstroming en wateroverlast

     - Voldoende bescherming van grond-, drink- en oppervlaktewater

     - Voldoende ruimte voor het opwekken van duurzame energie

     - Behoud en ontwikkeling van Noord-Hollandse cultuurlandschappen

     - Behoud en ontwikkeling van natuurgebieden

     - Behoud en ontwikkeling van groen om de stad

     - Behoud en ontwikkeling van gedifferentieerde ruimte voor recreatie en toerisme

     - Behoud en ontwikkeling van verkeers- en vervoersnetwerken

     - Voldoende en op de behoefte aansluitende huisvesting

     - Voldoende ruimte voor landbouw en visserij

     - Voldoende en gedifferentieerde ruimte voor economische activiteiten

Noord-Holland 2040
Analyses en verkenningen

WERKBOEK
BOUWSTENEN 3/3

NH2040
Bijlage bij de Structuurvisie en het Uitvoeringsprogramma





Legenda versie 3.1 - 02.09.2009 Beleid

Kustzone

Jonge duinen Prioriteit voor veiligheid en natuur met ruimte voor recreatie/•	
toerisme

Geen	nieuwe	stedelijke	ontwikkelingen	zonder	ontheffing	van	•	
GS buiten Bestaand Bebouwd Gebied (BBGNB) na advies van 
Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling (ARO)
Ontwikkelen op basis identiteit landschap/Landschaps DNA (incl. •	
aspect openheid), en dorpstypen / Dorps DNA, vastgelegd in 
nieuw beleidskader landschap en cultuurhistorie
Ruimte voor ruimteregeling•	

Strandwallen
Landschapsontwikkeling t.b.v. recreatie en toerisme•	
Landschappelijk wonen (bijv. landgoederen)•	
Combinatie landbouw met andere functies•	
Agrarische bouwpercelen tot 2 ha toegestaan•	

Keileemlandschap

Aandijkingenlandschap

Stuwwallenlandschap Ruim baan voor natuur, recreatie•	
Wonen•	

Productielandschappen

Oude zeekleilandschap
Ruim baan voor landbouwproductie•	
Agrarische bouwpercelen tot 2 ha toegestaan, groter kan met •	
ontheffing	
Versterken internationale concurrentiepositie•	

Aandijkingenlandschap

Droogmakerijen

Nationale landschappen van  
veenweide en droogmakerijen

Droogmakerijen Nationaal Landschap Laag Holland, Bufferzonebeleid, Bouwen •	
op basis van Landschaps DNA / Dorps DNA
Nationaal landschap Groene Hart. Ontwikkelen van een aaneen-•	
geloten meren en plassengebied. Gekoppeld aan bouwen op 
basis van Landschaps DNA / Dorps DNA en recreatieve ontwik-
kelingen 
Combinatie landbouw met andere functies•	
Agrarische bouwpercelen tot 2 ha toegestaan•	

Veenlandschap
(Veenpolder- en Veenrivierenlandschap)

Metropolitane landschappen
Bufferzones, RodS, Ontwikkelen recreatie, Combinatie landbouw •	
met andere functies, recreatieve verbindingen vanuit de stad
Landschappelijk wonen en landgoederen•	

Blauwe Hart
Behoud door ontwikkeling•	
Behoud openheid en geen stedelijke ontwikkeling•	
Realiseren toekomstbestendig ecologisch systeem (verbeteren ecologische kwaliteit).•	

Stelling van Amsterdam Behoud door ontwikkeling•	
Nationaal landschap•	

Nieuwe Hollandse Waterlinie Behoud door ontwikkeling•	
Nationaal landschap•	

Westfriese omringdijk, Wierdijk, Noorder IJ- en 
zeedijken

Behoud door ontwikkeling•	
Versterken regionale identiteit•	

Hondsbosche en Pettemer zeewering Veiligheidsopgave in samenhang met natuur- en recreatieontwikkeling•	

Noord-Hollands Kanaal Behoud door ontwikkeling•	

Spoorweg Optimaal benutten, aansluiten op andere netwerken, ruimtelijke ontwikkelingen aan laten sluiten; transferia, P+R•	

Regionaal HOV (bestaand - nieuw) Ontwikkelen samenhangend regionaal OV-net•	
Optimaal aansluiten op andere netwerken; transferia, P+R•	

Regionaal wegennet (bestaand - nieuw)
Optimaal benutten van bestaande wegennet•	
Versterken van het netwerk door ontvlechten van nationaal, regionaal en lokaal verkeer•	
Ontbrekende schakels toevoegen•	

Metropolitaan stedelijk gebied en regionale 
kernen
Bestaand Bebouwd Gebied (BBGNB)

Innovatief ruimtegebruik, intensiveren en herstructureren, kwaliteitsverbetering, kennisintensieve en creatieve milieus•	
Geen nieuwe uitleglocaties buiten BBG•	 NB

Hulp bij binnenstedelijke verdichting (Kennis, Taskforce Ruimtewinst)•	

Kleine kernen en bebouwing in buitengebied
Bestaand Bebouwd Gebied (BBGNB) 

Ontwikkelen op basis landschaps- en dorps-DNA (incl. aspect openheid),  vastgelegd in nieuw beleidskader landschap en cultuurhis-•	
torie
Hulp bij binnenstedelijke verdichting (Kennis, Taskforce Ruimtewinst)•	

Transformatiegebied - meervoudig
Inzetten op verscheidenheid in aanbod woonmilieus provincie•	
Gebiedsontwikkeling vanuit integrale opgave voor wonen, water, recreatie, natuur, en bedrijvigheid op basis van landschappelijke •	
kwaliteit en identiteit
Waarborgen/versterken bereikbaarheid•	

Transformatiegebied - werken en wonen Ruimte voor transformatie van werkgebieden naar gemengde milieus van wonen en werken•	

Transformatiegebied - calamiteitenberging Ruimte voor transformatie•	

Zoekgebied - grootschalige wateropgave

Verdichting rond OV-knooppunten Verdichting 800-1200 m rond OV-knooppunten en benutting OV-infra, aansluitend op de ruimtelijke mogelijkheden en identiteit van •	
de	specifieke	locatie

Grootschalig bedrijventerrein (> 50 ha) of ha-
vengebied (recente versie beschikbaar in juni)
Bestaand Bebouwd Gebied (BBGNB)

Concentratie van bedrijvigheid op regionale terreinen•	
Herstructureren, verdichten en innovatief ruimtegebruik: SER-ladder•	

Luchthavengebied Schiphol Optimalisatie banenstelsel Schiphol•	
Gereserveerd voor Luchthavengebonden activiteiten•	

Strategische reserve uitbreiding Schiphol Gereserveerd voor opstelplaatsen en mogelijk tweede terminal•	
gebiedsontwikkelig Schipholdriehoek•	

Schipholgebonden werklocaties Alleen Schipholgebonden bedrijven/kantoren•	
Nieuw locatiebeleid op basis van advies cie. Meijdam•	

Strategische reserve Schipholgebonden functies Alleen Schipholgebonden bedrijven/kantoren•	
Nieuw locatiebeleid op basis van advies Cie. Meijdam•	

Strategische reserve Schipholgebonden en
havengebonden functies

Alleen Schipholgebonden en havengebonden bedrijven/kantoren•	
Nieuw locatiebeleid op basis van advies Cie Meijdam•	

Seaport Amsterdam / IJmuiden / Den Helder Reserveren voor en stimuleren van havengebonden activiteiten•	

Nieuwe zeesluis IJmuiden

Grootschalige landbouw
permanente bollenteelt

Ruimte voor permanente bollenteelt•	
Tegengaan areaalverlies van bollengrond•	

Grootschalige landbouw
zoekgebied permanente bollenteelt

Concentratiegebied nieuwe permanente bollenteelt•	
Ruimte voor ontwikkeling van bollenteelt•	

Concentratiegebied intensieve veehouderij Concentratiegebied grootschalige veehouderij en duurzame agrocomplexen•	

(Glas)tuinbouwconcentratiegebied Herstructurering en schaalvergroting •	
Nieuwe concepten voor duurzaamheid en energiegebruik•	

Strategische reserve ontwikkeling glastuinbouw Concentratiegebied nieuwe glastuimbouw•	
Nieuwe concepten voor duurzaamheid en energiegebruik•	

Agriport Versterken internationale concurrentiepositie•	
Ontwikkeling groentecluster: kennis, logistiek, ondersteunende activiteiten en duurzame milieu/energie technologie•	

Greenport Versterken internationale concurrentiepositie•	
Ontwikkelen sierteeltcluster: kennis, logistiek, ondersteunende activiteiten en duurzame milieu/energie technologie•	

Seedvalley
Concentratiegebied zaadveredeling•	
Versterken internationale concurrentiepositie •	
Ontwikkelen zaadveredelingscluster: kennis, logistiek, ondersteunende activiteiten en duurzame milieu/energie technologie•	

Grootschalige windenergie Ontwikkelingsgebied voor grootschalige windenergie•	

NB: de begrenzing voor Bestaand Bebouwd Gebied is nog niet compleet. Zie voor definitie de verordening artikel 1.10 en artikel 9.
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THEMAKAART: VOLDOENDE BESCHERMINGTEGEN
OVERSTROMING ENWATEROVERLAST

Primaire waterkering
Aansluiting op hogegrond
Geplande versterkingen primaire waterkeringen 2010-2015
Regionale waterkering *
Calamiteitenberging Ronde Hoep
Transformatiegebied - meervoudig

(versie 3.1 - 02.09.2009)

* De regionale waterkeringen van Rijnland staan niet op
de kaart.Deze gegevens worden nog toegevoegd.



THEMAKAART: VOLDOENDE BESCHERMINGVAN
GROND-, DRINK- EN OPPERVLAKTEWATER

IJsselmeer
Fijnmazige waterberging
Grootschalige waterberging

(versie 3.1 - 02.09.2009)



THEMAKAART: VOLDOENDE RUIMTEVOOR HET
OPWEKKENVAN DUURZAME ENERGIE

Kleinschalige oplossingen voor duurzame energie

Zoekgebied voor grootschalige windenergie

(versie 3.1 - 02.09.2009)



THEMAKAART: BEHOUD EN ONTWIKKELINGVAN
NOORD-HOLLANDSE CULTUURLANDSCHAPPEN

Landschapstypologie
Jonge duinen
Strandwallen
Keileemlandschap
Aandijkingenlandschap
Droogmakerijen
Oude zeekleilandschap
Veenpolderlandschap
Stuwwallenlandschap
Veenrivierenlandschap
Grote wateren
Dorps-DNA BBG*
Structuurlijnen
Stelling van Amsterdam
Stelling forten
Nieuwe HollandseWaterlinie
Linieforten
Wierdijk
Westfriese Omringdijk
Noorder IJ- en zeedijken
Hondbossche zeewering
Afsluitdijk

(versie 3.1 - 02.09.2009)

* Bestaand BebouwdGebied: begrenzing nog niet compleet.
Zie voor definitie verordening artikel 1.10 en artikel 9.



THEMAKAART: BEHOUD EN ONTWIKKELINGVAN
NATUURGEBIEDEN
(versie 3.1 - 02.09.2009)

Natura2000-gebied
Nationaal park
EHS *
EHS grote wateren
Ecologische verbindingszones
Weidevogelleefgebieden
Transformatiegebied - meervoudig

* NB: Op dit moment wordt de EHS geherijkt. Dit is nog niet in
deze kaart opgenomen. Naar verwachting is dit vóór de ter
visielegging van de structuurvisie (20 oktober) gereed en
opgenomen.

Het gaat om de volgende locaties:
- Binnenduinrand Kop Noord-Holland
-Wieringerrandmeer
- Kooijsluis
- Horstermeer
- Verenigde Polders
- Binnenduinrand Santpoort
- De Kampen
- Robuuste verbindingszones:

- Van Kust tot Kust (Noord-Kennemerland)
- Groene Ruggengraat (Amstel-, Gooi- en Vecht)

- Zoekgebieden combinatie waterberging en EHS
- Zoekgebieden combinatie Ecologische verbindingszones
en EHS

In totaal gaat het om circa 2.000 hectaren, waarvan
1.000 hectaren afkomstig zijn via ontgrenzing van de
bestaande EHS. Voor een deel gaat het om geheel
nieuwe als EHS te begrenzen gebieden, zoals De Kampen.
Deels gaat het omgebieden waar reeds sprake is van
EHS begrenzing, maar waar extra hectaren EHS aan
worden toegevoegd. Een voorbeeld is de Horstermeer.
In het kader van de Herijking EHS en de besluitvorming
daarover kunnen aanvullend nog gebieden voor de
begrenzing van hectaren EHS aan de lijst worden
toegevoegd danwel worden verwijderd. De lijst geeft
de stand van zaken aan per 27-08-2009.





THEMAKAART: BEHOUD EN ONTWIKKELINGVAN
VERKEERS- ENVERVOERSNETWERKEN

Spoorweg
Spoorwegstation
Spoorwegstation - nieuw (indicatief )
Regionaal HOV
Regionaal HOV - nieuw of ingrijpende reconstructie (indicatief )

Regionaal wegennet
Regionaal wegennet - nieuw of ingrijpende reconstructie (indicatief )
Vaarweg
Overslaglocatie

Overslaglocatie - niet aan basisnet

(versie 3.1 - 02.09.2009)



THEMAKAART: VOLDOENDE ENOP DE BEHOEFTE
AANSLUITENDE HUISVESTING

Metropolitaan stedelijk gebied en regionale kernen BBG *
Kleine kernen en bebouwing in buitengebied BBG *

Verdichting OV-knooppunten

Transformatiegebied - meervoudig
Transformatiegebieden - werken / wonen BBG *

(versie 3.1 - 02.09.2009)

* Bestaand BebouwdGebied: begrenzing nog niet compleet.
Zie voor definitie verordening artikel 1.10 en artikel 9.



THEMAKAART: VOLDOENDE RUIMTEVOOR
LANDBOUW ENVISSERIJ

Landbouwgebieden
Gebied voor grootschalige landbouw
Gebied voor gecombineerde landbouw

Landbouwclusters

Agriport A7

Greenport Aalsmeer

Seedvalley

Tuinbouwconcentratiegebied (combinatie glas en volle grond)
Glastuinbouwconcentratiegebied
Strategische reserve glastuinbouw
Bollenconcentratiegebied
Zoekgebied bollenteelt
Concentratiegebied intensieve veehouderij

(versie 3.1 - 02.09.2009)



THEMAKAART: VOLDOENDE ENGEDIFFERENTIEERDE
RUIMTEVOOR ECONOMISCHE ACTIVITEITEN
(versie 3.1 - 02.09.2009)

Vastgestelde of bestaande kantoorlocatie BBG*
Zacht plan voor kantoorlocatie BBG*
Vastgesteld of bestaand bedrijventerrein BBG*
Zacht plan voor bedrijventerrein BBG*
Strategische reserve bedrijventerrein BBG*
Havengebonden bedrijventerrein BBG*
Schipholgebonden werklocatie BBG*
Strategische reserve schipholgebonden en havengebonden bedrijventerrein BBG*
Schiphol BBG*
Transformatiegebied - werken / wonen BBG*
Mogelijke uitbreidingslocatie haven vanaf 2025
Nieuwe zeesluis

Seaport Amsterdam / IJmuiden / Den Helder

* Bestaand BebouwdGebied: begrenzing nog niet compleet.
Zie voor definitie verordening artikel 1.10 en artikel 9.


