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Figuur: infographic van programmalijn Netwerken, Ringen en de Stad (bron: SBAB)



4



Aanleiding
Naar aanleiding van het MIRT-onderzoek Noordwestkant Amsterdam 
(NowA) is in het bestuurlijk overleg MIRT van maart 2018 besloten tot 
een verkenning naar de ontvlechting van het knooppunt 
Rottepolderplein. Het Rottepolderplein is één van de oudste 
knooppunten van Nederland en is een knelpunt uit de Nationale Markt-
en Capaciteitsanalyse (NMCA) 2017. Het Rottepolderplein vormt een 
belangrijk onderdeel van de ‘draaischijf’ rond Amsterdam. Voor het 
functioneren van deze draaischijf is het noodzakelijk dat dit knooppunt 
een optimale doorstroming kent. 

In het MIRT-onderzoek NowA is geconstateerd dat er knelpunten zijn 
ten aanzien van de doorstroming in Rottepolderplein. Zo zijn onder 
meer hoge I/C-verhoudingen op enkele wegdelen geconstateerd. Het 
MIRt-onderzoek Noordwestkant Amsterdam (NowA) heeft aangetoond, 
dat knelpunten in de A9 niet kunnen worden opgelost zonder te 
investeren in weginfrastructuur. In dat licht heeft de stuurgroep NowA in 
het najaar van 2017, aanbevolen een MIRT-verkenning te starten naar 
de A9 Rottepolderplein. Rijk en regio hebben besloten deze MIRT-
verkenning te starten, en hebben hiervoor €30 miljoen gereserveerd uit 
het programmabudget Bereikbaarheid van, naar en in de 
Metropoolregio Amsterdam (later: Samen Bouwen aan Bereikbaarheid).

Studiedoel
In deze MIRT-verkenning dient inzicht verkregen te worden op welke 
manier de doorstroming in het Rottepolderplein het beste binnen de 
gestelde kaders kan worden verbeterd. Daartoe dient een 
probleemanalyse uitgevoerd te worden, en dienen verschillende 
alternatieven uitgewerkt en beoordeeld te worden op basis waarvan 
een voorkeursalternatief kan worden geselecteerd.
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Scope: project- en studiegebied
De scope van de verkenning A9 Rottepolderplein bestaat uit een projectgebied en een 
studiegebied. Het projectgebied (zie omlijnd gebied in figuur) betreft het volledige knooppunt 
Rottepolderplein, met daarbij inbegrepen de aansluitingen op de A200 en A205. Meer 
concreet omvat het projectgebied de volgende verbindingen: de A9 van hectometerpaal 40.8 
tot 43.7 met een lengte van 2,8 km, de A205 van hectometerpaal 3.4 tot aan de aansluiting 
met de A9 en de A200 van hectometerpaal 8.5 tot 9.9. Het projectgebied is het gebied 
waarbinnen in de Verkenning wordt gezocht naar kansrijke maatregelen voor de ontvlechting 
van het knooppunt in beide richtingen. Dat neemt uiteraard niet weg dat uit de verkenning 
naar voren kan komen dat ook (kleine) aanpassingen nodig zijn die net buiten het 
projectgebied liggen om de ontvlechting mogelijk te maken.

Het studiegebied reikt verder dan het projectgebied. De omvang van het studiegebied kent 
geen harde grenzen. Het studiegebied wordt bepaald door te verwachten effecten van de 
maatregelen en verschilt daarmee per te onderzoeken aspect.

Gebiedsbeschrijving 
Voorliggende rapportage betreft de gebiedsbeschrijving. In de gebiedsbeschrijving is het 
gebied rondom het knooppunt Rottepolderplein in een bredere context beschreven. Het doel 
van de gebiedsbeschrijving is het bieden van basisinformatie voor de vervolgstappen, waarin 
oplossingsrichtingen en meekoppelkansen worden gedefinieerd en deze worden beoordeeld 
op impact en effectiviteit met als doel de doorstroming op het Rottepolderplein te 
verbeteren.

Figuur: projectgebied van MIRT verkenning Rottepolderplein
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Verkenning is onderdeel van rijk-regio programma SBAB
Op 15 maart 2018 is in het BO MIRT Noordwest Nederland besloten om 
te starten met het Gebiedsgerichte Programma Bereikbaarheid van, naar 
en in de Metropoolregio Amsterdam (nu: Samen Bouwen aan 
Bereikbaarheid). Het hoofddoel van het programma is de 
concurrentiekracht van de MRA en Nederland verder te versterken door 
het aanpakken van de deur-tot-deur bereikbaarheid van personen en 
goederen met prioriteit voor de economische toplocaties in nauwe 
samenhang met de verstedelijkingsopgave (wonen en werken).

Vijf opgaven
In het programma staan vijf opgaven en vier programmalijnen centraal. 
De centrale opgaven zijn: 
1. Versterken van de economische concurrentiekracht van de MRA en 

Nederland
2. Bereikbaar houden van de economische (REOS) toplocaties
3. Het accommoderen van de urgente woningbouwopgave (250.000 

woningen tot 2040 in de MRA)
4. Organiseren van een goed functionerend vraaggericht Daily Urban 

System van de MRA
5. Het verbinden van ambities/opgaven op het vlak van smart 

mobility/innovatie, duurzame mobiliteit, gezondheid, 
energietransitie

Vier programmalijnen
Het programma heeft vier programmalijnen. Met de eerste twee 
programmalijnen wordt invulling gegeven aan het programma vanuit de 
korte en middellange termijn; de twee laatstgenoemde programmalijnen 
richten zich op de lange termijn. Op basis van de 4 programmalijnen 
wordt toegewerkt naar één programma breed ontwikkelpad 2040, waarin 
de samenhang tussen verstedelijking en bereikbaarheid is weergegeven.
• Slimme en Duurzame Mobiliteit: vergroten van de 

keuzemogelijkheden voor reiziger en vervoerder en het stimuleren 
van flexibeler reisgedrag. 

• Stedelijke Bereikbaarheid: gericht op een kwaliteitsverbetering op 
het (eerste en laatste) deel van de reis in stedelijk gebied waardoor 
de bereikbaarheid op alle schaalniveaus (stedelijk, regionaal en 
nationaal) verbetert. 

• Zuidwest Amsterdam – Schiphol – Hoofddorp (ZWASH): 
ontwikkelstrategie voor de ruimtelijke economische ontwikkeling en 
bereikbaarheid voor dit gebied. 

• Netwerken, Ringen en de Stad: vanwege de urgente 
woningbouwopgave in de MRA en het feit dat het verkeer- en 
vervoerssysteem nu al vastloopt worden in deze programmalijn 
verschillende ontwikkelperspectieven opgesteld, die laten zien hoe de 
verstedelijking en bereikbaarheid in 2040 er uit zou kunnen zien.

MIRT Verkenning Rottepolderplein is onderdeel van de programmalijn 
Netwerken, Ringen en de Stad.



2. Ruimtelijk-economische structuur
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Bovenregionale ruimtelijk-economische structuur
Op bovenregionaal niveau liggen diverse economische 
functies van nationaal en regionaal belang. Het 
knooppunt Rottepolderplein is als onderdeel van het 
hoofdwegennet belangrijk voor de bereikbaarheid van 
deze functies en gebieden. 

Op de kaart hiernaast zijn enkele van de belangrijkste 
economische functies weergegeven. In de regio liggen 
diverse topsectoren van regionaal en nationaal belang, 
met onder meer de haven en industrie in het Circulaire 
Westas-gebied (o.a. Tata steel en haven van Amsterdam), 
de kerncorridor Amsterdam-Schiphol (o.a. de luchthaven 
en Zuidas), en de greenport Aalsmeer.

Nagenoeg het gehele gebied hoort bij het economische 
topcluster van de metropoolregio Amsterdam. Dit is een 
gebied met internationaal georiënteerde dienstverlening 
en industrie. Al deze werklocaties en functies zijn gebaat 
bij een goede bereikbaarheid, waar het Rottepolderplein 
aan kan bijdragen. Een deel van de werknemers binnen 
dit topcluster is namelijk woonachting in de regio Zuid-
Kennemerland en regio Alkmaar. Figuur: enkele belangrijke economische functies en locaties in de regio waarvoor een goede 

bereikbaarheid essentieel is (niet uitputtende lijst). Bron: afgeleid van MIRT opgavenkaart 2019.
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Lokale en regionale ruimtelijk-economische structuur
Meer regionaal rondom het Rottepolderplein zijn ook 
diverse economische functies van belang gelegen. Naast 
het knooppunt liggen de bedrijventerreinen Polanenpark, 
De Liede en De Weeren. Verder zijn de bedrijventerrein 
Waarder- en Veerpolder en de ontwikkellocatie Sugar City 
qua bereikbaarheid grotendeels afhankelijk van het 
Rottepolderplein. 

In het duinengebied tegen de kust zijn er diverse 
recreatieve bestemmingen zoals de diverse stranden, de 
recreatiegebieden Zuid-Kennemerland en de 
Waterleidingduinen en het circuit in Zandvoort. Voor een 
aantrekkelijk woon- en leefklimaat is het van belang dat 
natuur- en recreatiegebieden ‘dichtbij’ zijn. Een goede 
bereikbaarheid is dan belangrijk. 

De locaties op de kaart hiernaast zijn grotendeels 
gebaseerd op de analyse van locaties met grote 
aantrekkingskracht, welke gedaan is samen met gemeenten 
in het kader van RO-EZ kader OV Toekomstbeeld provincie 
Noord-Holland & Flevoland.

Figuur: diverse belangrijke economische functies en locaties in de regio 
(niet uitputtende lijst)
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Werklocaties naar aantal werknemers
De ruimtelijk-economische structuur waarin het 
Rottepolderplein een schakel is t.a.v. bereikbaarheid, blijkt 
ook uit de analyse van de werklocaties in de regio. In de 
figuur hiernaast zijn de werklocaties naar aantal 
werknemers opgenomen. Uit deze analyse volgen opnieuw 
gebieden als de Waarderpolder, Haarlem Centrum, het 
noordzeekanaal-gebied (o.a. Tatasteel & Westpoort), en de 
werklocaties in de Haarlemmermeer, Schiphol en 
Amsterdam.

Figuur: grootste werklocaties naar aantal werknemers (bron: MIRT-onderzoek NowA Analysefase A+B)



Figuur: ontwikkeling arbeidsplaatsen tussen 2010 en 2017. 
Bron: RO-EZ OV Toekomstbeeld 2040 P. NH & FL. Combinatie van VENOM2010 cijfers en LISA 2017. 

12

Sterke banengroei in Amsterdam
Het aantal banen in de regio is de afgelopen jaren 
gegroeid. Deze groei heeft voor het overgrote deel in 
Amsterdam plaatsgevonden. 

In de periode 2010 – 2017 heeft de economie zich 
ontwikkeld vanuit een diepe crisis naar een 
hoogconjunctuur waardoor de werkgelegenheid is 
toegenomen. Door de scheve verdeling van de 
werkgelegenheidsontwikkeling neemt de woon-
werkpendel in de regio toe. In de regio’s rondom 
Amsterdam is het aantal inwoners namelijk wel 
toegenomen, maar het aantal banen nauwelijks.
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Bevolkingsgroei in de afgelopen jaren
Zowel Haarlem, als Zaanstad, Haarlemmermeer en 
Amsterdam kenden de afgelopen jaren een sterke 
bevolkingstoename van +5% tot wel +14%. 

In Haarlem zijn er tussen 2008 en 2018 ruim 12.000 
inwoners bij gekomen. De bevolkingsgroei in de 
regio zorgt voor extra verplaatsingen en extra druk 
op de bestaande verkeer- en vervoernetwerken, en 
zo ook op het knooppunt Rottepolderplein.

Figuur: bevolkingsgroei in de MRA 2008-2018 (bron: Goudappel Coffeng (2019), Daily Urban System)



14
Figuur: verschillende scenario’s voor de woningbouwontwikkeling van 2017 naar 2040
(bron: RO-EZ OV Toekomstbeeld 2040 P. NH & FL)

Figuur: verschillende scenario’s voor de werkgelegenheidsontwikkeling van 2017 naar 2040
(bron: RO-EZ OV Toekomstbeeld 2040 P. NH & FL)

Toekomstige economische groeiscenario’s
Het aantal inwoners en banen in de regio neemt in de toekomst toe, door 
woningbouw en extra werkgelegenheid. Voor deze toekomstige 
ontwikkelingen zijn verschillende scenario’s beschouwd om rekening te 
houden met de onzekerheid in de economische ontwikkeling en het aantal 
woningen dat gerealiseerd wordt binnen deze tijd. Naast de WLO-

toekomstscenario’s van het PBL (laag en hoog groeiscenario), heeft de 
regio ook een ruimtelijke ontwikkelscenario met een iets andere spreiding 
van woningen en arbeidsplaatsen (genaamd Planvariant).  In onderstaande 
kaarten zijn WLO 2040 hoog en de Planvariant afgebeeld. De scenario’s zijn 
opgenomen in verkeersmodellen, die gebruikt worden in de 
probleemanalyse en beoordeling van verkeerskundige effecten.



→ →

→ →
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Tabel: woningbouwontwikkeling van verschillende groeiscenario’s van 2017 naar 2030 en 2040 per regio (Bron: NRM2019 & RO-EZ OV Toekomstbeeld 2040 P. NH & FL)

Tabel: werkgelegenheidsontwikkeling van verschillende groeiscenario’s van 2017 naar 2030 en 2040 per regio (Bron: NRM2019 & RO-EZ OV Toekomstbeeld 2040 P. NH & FL)

De kaarten van de voorgaande pagina zijn hieronder in tabelvorm 
weergeven inclusief de ontwikkeling naar 2030. Uit de tabel is onder 
meer het volgende op te maken:
▪ Voor Zuid-Kennemerland (Haarlem en omstreken) worden rond de 

10.000 a 20.000 extra woningen verwacht tussen nu en 2040. 

▪ Voor Meerlanden (Haarlemmermeer en omstreken) worden 10.000 
tot 30.000 extra woningen verwacht tussen nu en 2040.
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Woningbouwlocaties en werklocaties
Hiernaast zijn de (harde) woningbouwlocaties en 
werklocaties weergegeven waar extra woningen en 
banen komen in de regio. Haarlem kent acht 
ontwikkelzones voor woningbouw die in de 
groeiscenario’s zijn opgenomen. Per groeiscenario 
kan het totale volume per ontwikkelgebied 
verschillen. 

Andere grote ontwikkelgebieden zijn gelegen in de 
Haarlemmermeer (o.a. in Cruquius, Hoofddorp en 
Nieuw-Vennep) en Amsterdam. 

Wat betreft werkgelegenheid komen er met name 
in Amsterdam banen bij. Onder meer rond de 
Zuidas, het Schinkelkwartier, Sloterdijk en de haven 
van Amsterdam worden extra banen verwacht. De 
banengroei in Amsterdam betekent een verdere 
vergroting van de woon-werkpendel, en schevere 
spitspendel. Dit geldt overigens niet voor de lage 
WLO-scenario’s, waarin deels een afname van 
werkgelegenheid is opgenomen.

Figuur: woningbouwlocaties in de regio 
(Bron: RO-EZ kader OV Toekomstbeeld 2040 P.NH &FL)

Figuur: banengroei in de regio
(Bron: RO-EZ kader OV Toekomstbeeld 2040 P.NH &FL)



3. Raakvlakken
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Inventarisatie van raakvlakken
In de omgeving en de regio spelen diverse projecten, ontwikkelingen en ideeën die 
van invloed zijn of kunnen zijn op de verkeerssituatie bij het Rottepolderplein. Dit 
kunnen zowel ruimtelijke ontwikkelingen zijn zoals woningbouwprojecten of nieuwe 
bedrijventerreinen, maar ook infrastructurele aanpassingen aan het wegennet. Een 
eerder uitgevoerde inventarisatie is aangevuld op basis van recent gevoerde 
gesprekken en een werkatelier met stakeholders. De lijst is niet limitatief, de meest 
relevante met impact zijn opgenomen.

Indeling van raakvlakken in 3 categorieën
Een deel van de raakvlakprojecten zijn ook opgenomen in het NRM-verkeersmodel, 
en daarmee zijn de effecten van deze projecten op het Rottepolderplein 
meegenomen. Dit betreft raakvlakprojecten die een zekere vorm van hardheid 
kennen. Voor het rijkswegennet betreft dit alle infraprojecten uit het MIRT die zich in 
de realisatie- of planstudiefase bevinden, waar dus reeds een voorkeursbesluit is 
genomen. Provinciale en gemeentelijke infraprojecten zijn meegenomen als deze 
zijn vastgesteld in een (ontwerp)inpassingsplan of (ontwerp)bestemmingsplan. Wat 
betreft de ruimtelijke ontwikkelingen zijn verschillende groeiscenario’s beschouwd 
waarin ontwikkelingen in meer of mindere mate worden meegenomen, omdat hier 
meer onzekerheid in zit.

Naast deze ‘harde’ plannen zijn er ook projecten die nog niet zijn vastgesteld maar 
mogelijk wel ergens de komende jaren. Deze zijn nu niet opgenomen in het NRM-
verkeersmodel, maar hebben mogelijk wel impact op de verkeerssituatie op het 

Rottepolderplein. Voor deze projecten wordt in fase 2 van de verkenning een 
gevoeligheidsanalyse uitgevoerd, om te bepalen hoe robuust en toekomstvast de 
beoogde oplossingsrichtingen van het Rottepolderplein zijn. 

Daarnaast zijn er ook nog andersoortige raakvlakken die niet direct invloed hebben 
op de verkeerssituatie van het Rottepolderplein, maar bijvoorbeeld wel als 
meekoppelkans meegenomen worden. Ook zijn er raakvlakken die in de omgeving 
spelen en niet of nauwelijks invloed hebben op het Rottepolderplein en ook geen 
meekoppelkans zijn. Voor dit soort raakvlakken wordt per raakvlak bekeken hoe daar 
mee omgegaan wordt. 

De 3 raakvlakcategorieën zijn hiermee:
• Raakvlakprojecten opgenomen in het NRM-verkeersmodel. Conclusie: zitten al 

in de probleemanalyse, geen extra aandacht
• Raakvlakprojecten niet opgenomen in het NRM-verkeersmodel, maar die 

mogelijk wel (significante) invloed hebben op de verkeerssituatie van het 
Rottepolderplein. Conclusie: Deze worden in fase 2 van de verkenning 
meegenomen in een gevoeligheidsanalyse.

• Raakvlakprojecten die niet zijn opgenomen in het NRM-verkeersmodel, en 
geen (significante) invloed hebben op het Rottepolderplein. Conclusie: per 
project is beoordeeld hoe hier mee wordt omgegaan.
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Project/ontwikkeling Status Relatie met deze verkenning / knooppunt Rottepolderplein Hoe wordt hier mee omgegaan in de verkenning?

A9 Badhoevedorp -
Holendrecht

in planfase / 
ontwikkeling, 
openstelling in 2024-
2026

Verbreding van de A9 heeft mogelijk impact op de 
verkeersstromen op het Rottepolderplein.

De effecten zijn meegenomen in de verkeersberekeningen.

A10 Zuidasdok
in planfase, 
openstelling 2028

Verbreding van de A9 heeft mogelijk impact op de 
verkeersstromen op het Rottepolderplein.

De effecten zijn meegenomen in de verkeersberekeningen.

A10 knooppunten 
De Nieuwe Meer en Amstel

in planfase, 
openstelling 2028

Verbreding van de A9 heeft mogelijk impact op de 
verkeersstromen op het Rottepolderplein.

De effecten zijn meegenomen in de verkeersberekeningen.

Nieuwe N200 en afwaardering 
deel N200 (ten oosten van RPP)

in ontwikkeling / 
realisatie

Afwaardering zorgt mogelijk voor een afname van het verkeer 
op de N200, en zorgt daarmee voor een verandering van 
verkeersstromen op het Rottepolderplein.

De effecten zijn meegenomen in de verkeersberekeningen.

Ruimtelijke ontwikkelzones 
Haarlem

verschilt per 
ontwikkelzone

Ruimtelijke ontwikkeling in Haarlem zorgt voor een 
verkeerstoename op het knooppunt.

De ruimtelijke ontwikkelzones in Haarlem zijn meegenomen in de verschillende 
groeiscenario's voor 2030 en 2040 die zijn gebruikt voor verkeersberekeningen. Verschillende 
groeiscenario’s zijn gehanteerd om rekening te houden met onzekerheden in toekomstige 
ontwikkelingen. Op pagina 16 is de ruimtelijke ontwikkeling gespecificeerd per groeiscenario.

Gebiedsontwikkeling 
Havenstad Amsterdam

in planfase / 
ontwikkeling / 
realisatie

Gebiedsontwikkeling Havenstad zorgt voor een 
verkeerstoename op het knooppunt.

De ontwikkeling van Havenstad is meegenomen in de verschillende groeiscenario's voor 2030 
en 2040 die zijn gebruikt voor verkeersberekeningen. Verschillende groeiscenario’s zijn 
gehanteerd om rekening te houden met onzekerheden in toekomstige ontwikkelingen. Op 
pagina 16 is de ruimtelijke ontwikkeling gespecificeerd per groeiscenario.

Ontwikkellocaties 
Haarlemmermeer

in planfase / 
ontwikkeling / 
realisatie

Ruimtelijke ontwikkelingen in Haarlemmermeer zorgen voor 
een verkeerstoename op het knooppunt.

Ontwikkelingen in Haarlemmermeer zijn meegenomen in de verschillende groeiscenario’s 
voor 2030 en 2040. Verschillende groeiscenario’s zijn gehanteerd om rekening te houden met 
onzekerheden in toekomstige ontwikkelingen. Op pagina 16 is de ruimtelijke ontwikkeling 
gespecificeerd per groeiscenario.

Sugar City / Amsterdam Outlet
in ontwikkeling / 
realisatie

Deze ontwikkeling zorgt voor extra verkeersbewegingen op het 
Rottepolderplein, en is qua bereikbaarheid afhankelijk van het 
Rottepolderplein. De ontwikkeling betreft zowel 
kantoorlocaties, als leisure en een outletcenter. 

Deze ontwikkeling is deels of volledig meegenomen in de verschillende groeiscenario’s, de 
effecten zijn daarmee meegenomen in de probleemanalyse. Overigens is de ochtend- en 
avondspits op een werkdag maatgevend voor de verkeersdoorstroming. Het outlet center 
trekt met name in het weekend bezoekers, waarbij bezoekers verspreidt over de dag 
aankomen, waardoor deze ontwikkeling beperkt impact heeft. 

Bedrijventerrein 
de Nieuwe Liede

in ontwikkeling / 
realisatie

Dit betreft de ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein 
dicht tegen de A9 en het Rottepolderplein aan. Het 
bedrijventerrein dient enerzijds bereikbaar te zijn en te blijven, 
anderzijds zorgt deze ontwikkeling ook voor randvoorwaarden 
t.a.v. de ruimtelijke inpasbaarheid van oplossingsrichtingen.

Deze ontwikkeling is meegenomen in de groeiscenario's. Daarnaast wordt deze ontwikkeling 
meegenomen bij het opstellen en beoordelen van oplossingsrichting op ruimtelijke 
inpasbaarheid. 
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Deze projecten worden in fase 2 van de verkenning mogelijk meegenomen in een gevoeligheidsanalyse.

Project/ontwikkeling Status Relatie met deze verkenning / knooppunt Rottepolderplein
Hoe wordt hier mee omgegaan in de 
verkenning?

Corridor studie Amsterdam-
Hoorn

studie, nog geen 
besluit over 
maatregelen

Maatregelen kunnen mogelijk effect hebben op verkeersstromen op het Rottepolderplein.

In fase 2 van de verkenning wordt stand van 
zaken omtrent dit project nagaan, en wordt 
beoordeeld of er maatregelen meegenomen 
dienen te worden in de gevoeligheidsanalyse. 

MIRT onderzoek Zuidwestkant 
Amsterdam-Schiphol-
Hoofddorp (ZWASH)

studie, nog geen 
besluit over 
maatregelen

Maatregelen kunnen effect hebben op verkeersstromen bij RPP. De gebiedsontwikkeling die in deze corridor is 
voorzien is wel opgenomen in de verschillende ruimtelijke groeiscenario’s.

In fase 2 van de verkenning wordt stand van 
zaken omtrent dit project nagaan, en wordt 
beoordeeld of er maatregelen meegenomen 
dienen te worden in de gevoeligheidsanalyse. 

Verkenning A4 Burgerveen -
N14

studie, nog geen 
besluit over 
maatregelen

Maatregelen kunnen mogelijk effect hebben op verkeersstromen op het Rottepolderplein.
Wordt meegenomen in een 
gevoeligheidsanalyse in fase 2 van de 
verkenning.

Verbinding A8-A9
studie, nog geen 
besluit over 
maatregelen

Maatregelen kunnen mogelijk effect hebben op verkeersstromen op het Rottepolderplein. De verbinding A8-A9 zorgt 
voor een lichte afname van het verkeer op de A9 nabij Rottepolderplein. De hoogte van deze afname is afhankelijk 
van de uiteindelijke maatregel. In de verkeersstudie van 2016 zijn reducties berekend van ca -2,5% a -6% op 
etmaalbasis. Bron: Planstudie A8-A9, stap 1, verkeersrapportage (2016)

Wordt meegenomen in een 
gevoeligheidsanalyse in fase 2 van de 
verkenning.

Structuurvisie Openbare 
ruimte Haarlem 
(o.a. zuidelijke ringweg 
Haarlem & Velserboog)

structuurvisie, nog 
geen besluit

Een zuidelijke ringweg in Haarlem maakt voor bepaalde relaties de route via de N205 aantrekkelijker dan via de N200, 
waardoor er een verandering van verkeersstromen op het Rottepolderplein plaatsvindt. Ook de Velserboog kan voor 
een verandering van verkeersstromen over het Rottepolderplein zorgen. Aan de andere kant wordt in de 
structuurvisie ook ingezet op het verminderen van automobiliteit in de stad wat mogelijk de toekomstige 
verkeersgroei beperkt.

Wordt meegenomen in een 
gevoeligheidsanalyse in fase 2 van de 
verkenning.

Duinpolderweg / Nieuwe 
Bennebroekerweg

in onderzoeksfase, 
nog geen besluit

De Duinpolderweg is een nieuwe verbindingsweg tussen Haarlemmermeer en de Bollenstreek. Het idee voor deze 
verbinding is er al jaren, maar tot op heden is er nog geen definitief besluit en wordt er gestudeerd op varianten. 
Deze weg zou (enige) invloed kunnen hebben op verkeersstromen op het Rottepolderplein, maar of deze weg er 
daadwerkelijk gaat komen is onzeker.

In fase 2 van de verkenning wordt stand van 
zaken omtrent dit project nagaan, en wordt 
beoordeeld of er maatregelen meegenomen 
dienen te worden in de gevoeligheidsanalyse. 

Verlegging N201 nabij 
Hoofddorp

intentie 
uitgesproken, in 
onderzoeksfase

In het kader van woningbouwontwikkeling in Hoofddorp-noord heeft de gemeente aangegeven de N201 te willen 
verplaatsen, zodat 10.000 nieuwe woningen gerealiseerd kunnen worden. Omlegging van de weg heeft mogelijk 
impact op reisafstanden en reistijd. Impact op verkeersstromen van de omlegging op het RPP is waarschijnlijk 
beperkt. Extra verkeer t.g.v. de nieuwbouw heeft wel significante effect en is reeds meegenomen.

In fase 2 van de verkenning wordt stand van 
zaken omtrent dit project nagaan, en wordt 
beoordeeld of er maatregelen meegenomen 
dienen te worden in de gevoeligheidsanalyse. 

Aanpassing N200 i.h.k.v. 
gebiedsontwikkeling 
Oostpoort

Studie, nog geen 
besluit over 
maatregelen

In het kader van de woningbouwontwikkeling Oostpoort worden mogelijk aanpassingen gedaan aan de 
wegenstructuur van de N200 rond station Haarlem Spaarnwoude en het Waarderpolderviaduct. In de gebiedsvisie is 
opgenomen als optie om het Kegge- en Stastokviaduct te slopen en verderop aan de Amsterdamse Vaart een nieuwe 
verbinding te realiseren. Dit zou verkeerseffecten kunnen hebben op de A/N200.

In fase 2 van de verkenning wordt stand van 
zaken omtrent dit project nagaan, en wordt 
beoordeeld of er maatregelen meegenomen 
dienen te worden in de gevoeligheidsanalyse. 
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Project/ontwikkeling Status Relatie met deze verkenning / knooppunt Rottepolderplein Hoe wordt hier mee omgegaan in de verkenning?

Snelfietsverbindingen 
F200 Haarlem –
Amsterdam  & 
F232 Haarlem - Schiphol

in planfase

Door het knooppunt Rottepolderplein is de snelfietsroute Haarlem – Amsterdam gelegen, en aan de zuidkant ligt de snelfietsroute tussen 
Haarlem en Schiphol. Voor een deel dienen de fietsroutes nog op het gewenste inrichtingsniveau gerealiseerd te worden. De snelfietsroutes 
kunnen mogelijk bijdragen aan een modal shift van auto naar fiets, en zo bijdragen aan minder autoverplaatsingen. De snelfietsroutes op zich 
zelf zullen echter niet voor substantiële effecten op de verkeersdoorstroming van het Rottepolderplein zorgen.

Met de ligging van de snelfietsroutes wordt rekening gehouden, indien 
een maatregel impact heeft op de route dan wordt dit inzichtelijk 
gemaakt. Beide snelfietsroutes kunnen als meekoppelkans opgenomen 
worden.

Regionaal OV 
Toekomstbeeld

studie, nog geen 
maatregelen 
besloten

In het OV Toekomstbeeld zijn diverse maatregelen beschouwd die raken aan het Rottepolderplein. Dit zijn bijvoorbeeld nieuwe buslijnen over 
het Rottepolderplein, of een frequentieverhoging van bestaande buslijnen. Ook zijn toekomstige lijnvoeringen voor het spoornetwerk 
bestudeerd, wat mogelijk kan zorgen voor extra OV verplaatsingen ten kosten van autoverplaatsingen. Het OV Toekomstbeeld is nog in 
studiefase, en hier zijn dan ook nog geen maatregelen vastgesteld. 

Nagegaan wordt welke kansrijke OV-maatregelen in dit programma in 
beeld zijn die als meekoppelkans meegenomen kunnen worden in deze 
verkenning.

Ontwikkelingen op het 
gebied van toerisme

besluiten, in 
voorbereiding

Dit betreft ontwikkelingen die extra bezoekers naar het strand of de natuur- en recreatiegebieden trekken. Hieronder valt ook de terugkeer van 
de Formule 1 naar het circuit van Zandvoort, waarvoor het knooppunt Rottepolderplein een van de schakels vormt van de toegangswegen naar 
het circuit. Voor de verkeersafwikkeling is de ochtend- en avondspits van een werkdag meestal maatgevend (een formule 1 uitgezonderd). 
Recreatieve bestemmingen trekken met name bezoekers in de avonds of in het weekend. Dan is de verkeersdruk doorgaans veel lager,
waardoor deze ontwikkelingen beperkte impact hebben op de verkeersafwikkeling.

Extra verkeer door ontwikkelingen op het gebied van toerisme bevindt 
zich meestal buiten de maatgevende periode voor de doorstroming, 
namelijk: de ochtend- en avondspits van een werkdag. De formule 1 is 
tijdelijk en slechts van korte duur, en valt daarom buiten de scope van 
deze verkenning. 

Geluid / 
saneringsprojecten

gepland

Vanuit Naleving (geluid) moet op delen van de A9 en A205 de deklaag vervangen worden door een 2L ZOAB. Normaliter worden deze opgepakt 
in het Groot Variabel Onderhoud. Deze wegvakken vallen in het projectgebied van de MIRT-verkenning Rotterpolderplein. Met het oog op 
middelen en hinder voor de omgeving, wordt bezien of het mogelijk is om ‘werk met werk’ te maken. Daarnaast bevinden zich in het
projectgebied enkele saneringsobjecten die in overleg met het meerjarenprogramma geluidsanering (MJPG) nader onderzoek behoeven.

Sanerings- en onderhoudsprojecten worden meegenomen als 
meekoppelkans.

Impact LIB / contouren 
Schiphol

vigerend beleid
Op grond van het Luchthavenindelingsbesluit (LIB) zijn afwegingscriteria voor ruimtelijke plannen van toepassing. Het projectgebied behorend 
bij de verkenning Rottepolderplein valt deels binnen het beperkingengebied (onder meer vanuit de contouren voor externe veiligheid en 
geluid) van het LIB. 

Indien dit impact heeft op de maatregelen vice versa wordt dit nader in 
beeld gebracht en worden eventuele beheersmaatregelen opgenomen.

Kilometerheffing 
vrachtverkeer

in voorbereiding

Op dit moment ligt er een wetsvoorstel om kilometerheffing in te voeren op alle rijkswegen (en enkele N-wegen) voor vrachtverkeer. De 
invoering van de heffing staat gepland voor 2023. Vrachtverkeer dient vanaf dan te betalen per gereden kilometer op het hoofdwegennet, dit 
geldt zowel voor de A9 als de A200 en A205. De heffing kan mogelijk zorgen voor uitwijkeffecten van vrachtverkeer naar het onderliggend 
wegennet, waar het niet hoeft te betalen. Deze effecten zijn echter onderzocht voor dit wetsvoorstel, en waar sprake is van substantiële 
uitwijkeffecten worden aanvullende maatregelen genomen. Daarmee zou kilometerheffing voor vrachtverkeer geen of beperkte effecten 
moeten hebben op de verkeersstromen van het Rottepolderplein.

PM: of sprake is van uitwijkeffecten gaan we nog na. Indien hier geen 
sprake van is dan hoeven we hier verder geen rekening mee te houden, 
indien wel sprake is van uitwijkeffecten zou dit meegenomen kunnen 
worden in een gevoeligheidsanalyse.

Onderzoek 
kilometerheffing 
personenverkeer

studie, nog geen 
besluit

In 2019 is besloten dat er een onderzoek komt naar de mogelijkheden van kilometerheffing voor personenverkeer. Kilometerheffing kan de 
verkeersvraag in de spitsen verminderen, waardoor de doorstroming wordt verbeterd. Dit kan dus significante impact hebben op de 
verkeerssituatie op en rond het Rottepolderplein. Deze maatregel is echter politiek beladen en valt buiten de invloedssfeer van dit project.

Ondanks het grote effect van deze maatregel op de 
verkeersdoorstroming, valt dit raakvlak buiten de scope van deze 
verkenning en wordt daarom niet verder meegenomen.

Truck platooning / 
zelfrijdende vervoer / 
MaaS

Trends en pilots, 
geen maatregelen

Tenslotte, spelen er diverse andere mobiliteitstrends en –ontwikkelingen, waaronder truckplatooning, zelfrijdende voertuigen, en Mobility as a 
Service. Deze kunnen invloed hebben op de werking van het totale verkeer- en vervoerssysteem. 

Deze ontwikkelingen kunnen in de toekomst mobiliteit sterk 
veranderen. De mate waarin en wanneer deze optreden is nog zeer 
onzeker, en worden daarom in deze verkenning niet meegenomen.

Stikstofdepositie / PAS randvoorwaarde

In de duinstreek van Haarlem/Kennemerland is een stikstofgevoelig Natura-2000 gebied gelegen. Maatregelen aan het Rottepolderplein 
kunnen invloed hebben op verkeersstromen en voor extra verkeer zorgen. Dit zou tot extra stikstofdepositie in het natuurgebied kunnen 
leiden. Als sprake is van een stikstofdepositie in een stikstofgevoelig Natura-2000 gebied zijn mitigerende maatregelen nodig, of dient een ADC-
toets gedaan te worden.De stikstofdepositie is in 2019 een actueel onderwerp geweest dat een groot aantal ontwikkelingen raakt. Er is een 
korte termijn stikstofmaatregelpakket opgesteld met o.a. een verlaging van de maximumsnelheid op alle autosnelwegen in Nederland naar 100 
km/h tussen 06:00 en 19:00. Deze verlaging wordt naar verwachting in maart 2020 doorgevoerd.

In fase 2 van deze verkenning wordt voor de kansrijke alternatieven 
berekend wat de verkeerseffecten op netwerkniveau zijn, en wat 
daarvan de consequenties zijn voor de stikstofdepositie in nabijgelegen 
stikstofgevoelige Natura-2000 gebieden. 



4. Mobiliteitsnetwerken
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In dit hoofdstuk is een beschrijving gegeven van de verkeer- en 
vervoernetwerken in de regio. Het Rottepolderplein is het knooppunt 
tussen de A9 en A200. De A9 loopt vanaf Amsterdam-Zuidoost via 
Amstelveen, langs Haarlem naar Alkmaar en verder. De A200 verbindt 

Haarlem en Amsterdam. Parallel aan de A200 zijn de spoorlijn en 
snelfietsroute tussen Haarlem en Amsterdam gelegen, en tevens rijden 
er diverse buslijnen over het knooppunt Rottepolderplein. Op de 
hiernavolgende pagina wordt op deze netwerken dieper ingegaan. 

Figuur: overzichtskaart van de regio met het hoofdwegennet (roze) en onderliggend wegennet (paars) 
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Rijstrokenconfiguratie
In de figuur hiernaast is de rijstrokenconfiguratie van het knooppunt 
weergegeven. Het knooppunt bestaat uit twee delen, het feitelijke knooppunt 
Rottepolderplein en aan de zuidkant daarvan de aansluiting met de N205 richting 
Haarlem-Zuid. Het knooppunt is uitgevoerd met twee doorgaande rijbanen en 
een rotonde met verkeerslichten voor de afslaande bewegingen. De A200 is 
uitgevoerd met 2x2 rijstroken, de A9 met 2x2 rijstroken en spitsstroken. 

Tussen het knooppunt en de aansluiting Haarlem-Zuid zijn in beide richtingen 
weefvakken (A+B) gelegen. Tussen aansluiting Haarlem-Zuid en knooppunt 
Raasdorp (richting Schiphol) zijn ook in beide richtingen weefvakken (C+D) 
gelegen. De configuratie van deze weefvakken is als volgt:

A = symmetrisch weefvak 2+spitsstrook+1
B = symmetrisch weefvak 3+1
C + D = symmetrisch weefvak 3+2

Figuur: huidige rijstrookconfiguratie van het knooppunt Rottepolderplein
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Vluchtstrook ontbreekt op diverse wegvakken
Op diverse wegvakken in het projectgebied ontbreekt de vluchtstrook. Dit kan 
een verkeersveiligheidsrisico geven in geval van ongevallen en pechgevallen. Ook 
worden bij incidenten daardoor vaak rijstroken afgekruist, waardoor er minder 
capaciteit beschikbaar is voor verkeer wat kan resulteren in file en vertraging.

wel vluchtstrook
geen vluchtstrook

Figuur: wegvakken met / zonder vluchtstrook

pechhaven

Figuur: dwarsprofiel van de A9 hoofdrijbaan waar vluchtstrook ontbreekt
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Maximumsnelheden
Op de A9 tussen Badhoevedorp en knooppunt Rottepolderplein geldt 
een snelheidslimiet van 120 km/u. Op de A200 geldt grotendeels een 
maximum snelheid van 100 km/uur. Op de A9 ten noorden van 
Rottepolderplein is de snelheidslimiet variabel. Als de spitsstrook op de 
A9 open is geldt een maximum snelheid van 100 km/u.

Dynamisch verkeersmanagement 
Er zijn diverse verkeersmanagementsystemen actief: 
▪ op de A9 is verkeersignalering geïnstalleerd. 
▪ Bij twee opritten zijn Toeritdoseerinstallaties (TDI’s) aanwezig, dit 

zijn de oprit vanaf de A200 naar de A9 richting Badhoevedorp en de 
oprit vanaf de N205 naar de A9 richting Velsen. 

▪ Op de A9 westbaan ten noorden van het Rottepolderplein staat een 
Dynamisch Route Informatie Paneel (DRIP).

Figuur: maximum snelheden (bron: Rijkswaterstaat) Figuur: bij twee opritten zijn toeritdoseerinstallaties aanwezig en actief
1. Naar aanleiding van de uitspraak van de 2e kamer over maatregelen omtrent het verminderen van de stikstofdepositie is besloten de maximumsnelheid op autosnelwegen in Nederland te verlagen naar 100 km/u tussen 06:00 en 19:00.



Oudste spoorlijn van Nederland met frequente treindiensten
Parallel aan de A/N200 is tussen Haarlem en Amsterdam een van de 
oudste spoorlijnen van Nederland gelegen. De treinverbindingen op deze 
spoorlijn kunnen een alternatief zijn voor verkeer dat over het 
Rottepolderplein heen rijdt. Elk uur rijden in beide richtingen 4 intercity’s 
tussen Haarlem en Amsterdam (Sloterdijk/CS), en 4 sprinters die ook 
Haarlem Spaarnwoude en Halfweg-Zwanenburg aandoen.

Toekomstige ontwikkelingen: OV Toekomstbeeld
In de regio wordt nagedacht over mogelijke uitbreidingen/verbeteringen 
van het openbaar vervoer. In het traject OV Toekomstbeeld 2040 worden 
diverse toekomstbeelden tegen elkaar afgewogen en getoetst op 
exploitabiliteit, kosten, haalbaarheid, en de verwachte vervoersvraag. Er 
zijn nog geen besluiten over eventuele maatregelen genomen. Diverse 
maatregelen die worden afgewogen kunnen echter wel (enige) invloed 
hebben op de verkeersstromen over het knooppunt Rottepolderplein. 
Enkele maatregelen die in OV Toekomstbeeld worden meegenomen en 
afgewogen zijn:
• Verhoging treinfrequentie tussen Haarlem & Amsterdam (afhankelijk 

van de verhoging is hier wel of geen spoorverdubbeling voor nodig);
• Frequentieverhoging van de Rnet buslijnen (oa lijnen 356 en 346);
• Lightrailverbinding tussen Haarlem en Schiphol/Amsterdam-

Zuid/Amstelveen parallel aan de A9.
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MIRT NowA: effecten van OV en fiets op Rottepolderplein beperkt
In het MIRT-onderzoek Noordwestkant Amsterdam is een brede 
probleemanalyse uitgevoerd en zijn diverse maatregelpakketten 
onderzocht. In enkele van de onderzochte maatregelpakketten werd 
puur in alternatieven voor de auto (lees: openbaar vervoer en fiets) 
geïnvesteerd, dit betreft de pakketten ‘Slimme snelle shift’ en 
‘Duurzame modal shift’. In deze pakketten waren onder andere 
maatregelen als snelfietsroute Haarlem – Amsterdam Zuid, verbeteren 
OV IJmond-Amsterdam, treinstimulering, en P+R opgenomen. 

In MIRT NowA is geconcludeerd dat deze pakketten niet bijdragen aan 
de doorstroming op snelwegen. Op basis daarvan is geconcludeerd dat 
de knelpunten op het Rottepolderplein enkel met investeringen in de 
weg opgelost kunnen worden. Dit vormde mede de reden om de MIRT 
Verkenning Rottepolderplein sectoraal in te steken. 

Bron: RHDHV & Posad (2018), ‘MIRT NowA eindrapport’



Figuur: buslijnennetkaart 2018 van concessie Haarlem – IJmond (bron: Connexxion)
met de roze gestippelde cirkel is indicatief het projectgebied aangegeven
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Rnet bussen rijden over het Rottepolderplein
Naast treinverbindingen rijden er ook busdiensten over het 
Rottepolderplein. Buslijn 80 rijdt 4x per uur in beide richtingen 
over de A/N200 tussen Haarlem en Amsterdam. Over de N205, 
via aansluiting Haarlem-Zuid en de A9 rijden de buslijnen 255, 
346 (Rnet) en 356 (Rnet). 

De bussen rijden deels over de vluchtstrook van de A9, en ter 
hoogte van de N205 en aansluiting Haarlem-Zuid zijn enkele vrij 
liggende busbanen gelegen.

Toekomstige buslijnen
In 2019 is besloten om een nieuwe buslijn te starten die ook 
door het projectgebied gaat rijden: spitslijn 245 tussen 
Haarlem-Noord en Amsterdam-Zuid. Op de korte termijn rijdt 
deze buslijn over de Prins Bernhardlaan, de N205 en de A9 
richting Amsterdam Zuid. Op de lange termijn zal deze bus via 
Haarlem Spaarnwoude over de A9 gaan rijden.



29

Busbanen & bus op vluchtstrook
Op de N205 zijn busbanen gelegen waar de RNet bussen 346 en 356 
overheen rijden. Op de A9 rijden de bussen in geval van file ook over de 
spitsstroken. Als er geen file is rijden de bussen mee met het normale 
verkeer. Bij het weefvak N205 – Raasdorp zorgt de bus soms wel voor 

onveilige situaties omdat bij file de bus op de vluchtstrook rijdt, maar 
aan het einde van het weefvak bij het andere verkeer in moet voegen 
om op de hoofdrijbaan van de A9 te blijven. Daarnaast worden onveilige 
situaties gecreeerd doordat bussen rijstroken dienen te doorkruisen 
richting bestemming.

Figuur: busbaan op de N205 (richting de A9) Figuur: wegvakken met / zonder vluchtstrook

bij file bus op de vluchtstrook
busstrook



5. Omgeving & ruimtelijke randvoorwaarden
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Ten westen van het projectgebied is het industrie-
terrein De Liede gelegen, op dit bedrijventerrein zijn 
diverse auto(sloop)bedrijven gevestigd. In de oksel van 
het Rottepolderplein wordt momenteel ook het 
bedrijventerrein De Nieuwe Liede ontwikkeld. In deze 
zelfde oksel is ook de enige woning binnen het 
projectgebied gelegen.

Ten oosten van het projectgebied is agrarische grond 
gelegen, dat gebruikt wordt voor akkerbouw. Dit 
gebied is onderdeel van de bufferzone ten behoeve 
van behoud en ontwikkeling van groen om de stad.

De gebieden ten noorden van de spoorlijn Haarlem-
Amsterdam zijn onderdeel van Natuurnetwerk 
Nederland (NNN), het gebied in de noordwesthoek is 
tevens een Weidevogelleefgebied. Voor deze gebieden 
geldt dat het NNN minstens behouden of versterkt 
dient te worden. Dit is vastgelegd in de structuurvisie 
2040 van de provincie Noord-Holland.

Bij maatregelen aan het Rottepolderplein dient met 
deze omgevingsaspecten rekening te houden.

Figuur: verkaveling rondom het Rottepolderplein (bron: kadastralekaart.nl)

Agrarische grond
Industrieterrein

De Liede

Natuurnetwerk Nederland 
&

Weidevogelleefgebied

Natuurnetwerk Nederland

Woning aan 
Haarlemmerstraatweg

Industrieterrein
De Nieuwe Liede
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Rottepolderplein valt binnen het beperkingengebied 
van het Luchthavenindelingsbesluit Schiphol
In het Luchthavenindelingsbesluit zijn op diverse 
aspecten (type bebouwing, bouwhoogte, radarhoogte, 
aantrekken vogels, windmolens en lasers)  
beperkingengebieden gedefinieerd rondom Schiphol. 
Binnen deze gebieden gelden extra regels of 
beperkingen. Doel van dit besluit is het voorkomen 
van bebouwing waar dat een gevaar voor de veiligheid 
kan zijn, en het beperken van nieuwe en bestaande 
geluidsgehinderden.

Het Rottepolderplein is (deels) gelegen binnen dit 
beperkingen gebied. Deze beperkingen hebben met 
name betrekking op woningen en geluidgevoelige 
gebouwen, en minder op infrastructuur. Wel ligt 
Rottepolderplein in het afwegingsgebied externe 
veiligheid. Bovendien gelden er hoogtebeperkingen 
vanwege de aanvliegroute van de Polderbaan. Voor 
aansluiting Haarlem-Zuid geldt een toetshoogte van 0 
– 20 meter t.o.v. NAP (roze), waarmee alleen objecten 
tot 20 m hoog gebouwd mogen worden. Voor het 
verkeersplein geldt een toetshoogte van 20 – 40 meter 
t.o.v. NAP (oranje). Het viaduct van de hoofdrijbaan A9 
ligt bij Rottepolderplein op een hoogte van ca. 15 
meter boven NAP (bron: AHN viewer).

Figuur: beperkingen t.a.v. bebouwingen vanwege 
externe veiligheid en geluid (bron: LIB Schiphol)

Figuur: restricties ten aanzien van bouwhoogtes
(bron: LIB Schiphol)

RPP RPP
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Zoals op pagina 32 reeds benoemd is, liggen naast het Rottepolderplein 
gebieden die bij het Natuurnetwerk Nederland (NNN) behoren. Verder is 
in de kustzone bij Haarlem een Natura-2000 gebied gelegen: het 
duingebied Zuid-Kennemerland. 

Natuurnetwerk Nederland
Natuurnetwerk Nederland is de ecologische hoofdstructuur van 
Nederland. Dit is een samenhangend netwerk van bestaande en nieuwe 
natuurgebieden met als doel de biodiversiteit in Nederland ten minste 
te stabiliseren en waar mogelijk te verbeteren. Natuurnetwerk 
Nederland is planologisch beschermd door de provinciale ruimtelijke 
structuurvisie. Hierin is opgenomen dat in gebieden behorende tot het 
NNN geen nieuwe activiteiten mogelijk zijn, die per saldo leiden tot 
significante aantasting van de wezenlijke kenmerken en waarden of tot 
vermindering van het oppervlak van het NNN, of van de samenhang 
binnen het NNN (lid 3), tenzij er een groot openbaar belang is en reëel  
alternatieven ontbreken (het ‘nee-tenzij’ beginsel).
Bron: Provincie Noord-Holland, Wegwijzer Natuurnetwerk Nederland

Natura-2000: Kennemerland-Zuid
Naast Natuurnetwerk Nederland kunnen gebieden ook toebehoren tot 
het Natura 2000-gebied. In Natura 2000-gebieden geldt de 
Natuurbeschermingswet, waarmee specifieke soorten en habitattypen 
worden beschermd. 

Stikstofgevoelige Natura2000-gebieden
In veel Natura 2000-gebieden is sprake van een overschot aan stikstof. 
Dit is schadelijk voor de natuur. Stikstof wordt uitgestoten door 
(intensieve) veehouderij en landbouwbedrijven, (brandstofmotoren van) 
auto’s, en door industrie. 

Aanpassingen en maatregelen aan het Rottepolderplein kunnen een 
verkeersaantrekkende werking hebben doordat de doorstroming 
verbeterd. Dat zou tot verkeerseffecten kunnen leiden in de nabijheid 
van het Natura 2000-gebied. Indien maatregelen leiden tot een 
verkeerstoename rond (bijvoorbeeld) het duingebied Zuid-
Kennemerland dan kan dat nadelige gevolgen hebben voor de natuur. 
Volgens het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is in 
Kennemerland-Zuid sprake van een overbelasting door stikstof. Stikstof 
zorgt met name op voedselarme gronden, zoals duinen en heide, voor 
problemen t.a.v. de biodiversiteit. In de MIRT Verkenning 
Rottepolderplein wordt daarom geanalyseerd wat de effecten van 
maatregelen zijn op het Natura 2000-gebied.

Bron: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 
https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?s
ubj=pas&deel=0

https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=pas&deel=0


Het projectgebied van de MIRT-verkenning Rottepolderplein is onderdeel 
van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit. Binnen het 
NSL werken het rijk, de provincies en gemeenten samen om de 
luchtkwaliteit te verbeteren. Het doel is om de naleving van de Europese 
normen voor luchtkwaliteit te realiseren, en projecten mogelijk te maken. 
De concentraties luchtkwaliteit worden jaarlijks gemonitord. 

Het RIVM stelt jaarlijks de zogenaamde monitoringsrapportage op met de 
resultaten van de monitoring (terugblik) en de vooruitzichten in de 
prognosejaren. De meest actuele rapportages zijn te vinden op www.nsl-
monitoring.nl. Het NSL heeft een positieve invloed op de volksgezondheid 
en op de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland.1

Volgens de laatste NSL Monitoringrapportage (2018) wordt overal in en 
rond het projectgebied Rottepolderplein aan de vigerende grenswaarden 
voldaan. 

Figuur: Uitsnede projectgebied met NSL toetspunten waarop concentraties worden 
berekend (bron: NSL Monitoringstool)

1Het NSL zal in 2021 worden vervangen door de Omgevingswet.



Figuur: landschappen in de regio (bron: Provinciale ruimtelijke 
verordening Noord-Holland, geconsolideerde versie) 35

Legenda

De gebieden rond het Rottepolderplein behoren 
deels tot het Natuurnetwerk Nederland, 
betreffen een Weidevogelleefgebied, en/of zijn 
aangemerkt als bufferzone voor natuur. Op de 
kaartbeelden van de volgende pagina is de 
indeling in meer detail weergegeven.

Daarnaast is in de nabije omgeving ook de 
stelling van Amsterdam gelegen wat in zijn 
geheel als monument wordt beschermd en op 
de lijst van UNESCO werelderfgoed staat.

Het dichtstbijzijnde Natura 2000 gebied, de 
meest waardevolle natuurgebieden, betreft het 
duingebied Kennemerland-Zuid. Dit is op circa 6 
km afstand gelegen vanaf het Rottepolderplein.

Natura 
2000
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Ecologie: Natuurnetwerk Nederland & Weidevogelleefgebied Aardkundige waarden Bufferzone

Figuur: provinciaal beleid waaruit aandachtspunten naar voren komen die meegenomen moeten worden bij de planvorming (bron: Provinciale Ruimtelijke Verordening 28-05-2019)
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7 landschappelijke waarden rond Rottepolderplein
In een separate en onafhankelijke analyse (uitgevoed door landschapsbureau 
Wurck) is het landschap rond het Rottepolderplein in beeld gebracht. Wurck heeft 
een analyse gemaakt van de historische ontwikkeling van het gebied, de vigerende 
ruimtelijke beleidskaders van het gebied en een analyse van de landschappelijke 
waarden. De ruimtelijke analyse is in een werkatelier met de verschillende 
overheden rond dit gebied besproken en aangescherpt. Voor de volledige 
ruimtelijke analyse wordt verwezen naar het rapport van Wurck (Ruimtelijke 
Analyse t.b.v. MIRT Verkenning Rottepolderplein, Oktober 2019).

In de ruimtelijk analyse zijn de volgende aspecten nader toegelicht:
• Landschapssequenties
• Historische ontwikkeling
• Kenmerkende elementen
• Beleid
• Landschappelijke waarde

In deze rapportage zijn overgenomen enkele beleidskaders omtrent de gebieden 
rondom het Rottepolderplein, en de o.b.v. expert judgement geformuleerde 
landschappelijke waarden.

Figuur: bestemmingen van gronden rond het 
projectgebied  (bron: bestemmingsplankaart 
afkomstig uit landschapsanalyse Wurck)
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Rond rijkswegen zijn referentiepunten voor het monitoren van de geluidssituatie 
ingesteld. Dit zijn geen fysieke meetpunten, maar virtuele rekenpunten in een rekenmodel 
waarvoor een maximaal toegestane geluidsbelasting is vastgesteld. Deze vastgestelde 
geluidsbelastingen op de referentiepunten worden geluidsproductieplafonds genoemd. 
Jaarlijks wordt door Rijkswaterstaat gemonitord of nog wordt voldaan aan de vastgestelde 
geluidsproductieplafonds. De meest recente monitoring is van het jaar 2018. Een 
impressie van de monitoring, uit het nalevingsverslag van 2018, is weergegeven in het 
figuur hiernaast.

Voor de Rijksweg A9 ten noorden van het knooppunt Rottepolderplein zijn 
overschrijdingen van de geluidsproductieplafonds berekend. Rond het Rottepolderplein 
zelf is sprake van een beperkte geluidsruimte en daarmee dreigende overschrijdingen. 
Indien er sprake is van (dreigende) overschrijdingen dient Rijkswaterstaat nader 
onderzoek in te stellen om te kijken op welke wijze aan de geluidsproductieplafonds kan 
worden voldaan.

Bij beoogde wijzigingen op of aan de weg dient in het vervolgtraject nader onderzoek 
uitgevoerd te worden in hoeverre nog voldaan kan worden aan de geldende 
geluidsproductieplafonds. Indien niet aan de plafondwaarden kan worden voldaan, of dat 
er sprake is van ingrijpende wijzigingen aan de weg waardoor nieuwe referentiepunten 
opgenomen moeten worden, is nader akoestisch onderzoek noodzakelijk voor de 
aanwezige geluidsgevoelige bestemmingen. Gezien de overschrijdingen aan de noordzijde 
en de dreigende overschrijdingen rond het Rottepolderplein is de verwachting dat 
gedetailleerde onderzoeken voor de geluidsgevoelige bestemmingen noodzakelijk zijn.

Figuur: de geluidssituatie in Geluidsproductieplafonds (GPP’s) rond het RPP
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In en rond het projectgebied liggen diverse kabels en leidingen, waar bij de uitvoering van 
maatregelen rekening gehouden  mee gehouden dient te worden. ‘Grote’ kabels en leidingen 
kunnen bovendien zorgen voor extra kosten en randvoorwaarden in de uitvoering van 
maatregelen.

Bij het kadaster is een KLIC-melding gemaakt om te achterhalen waar (belangrijke) kabels- en 
leidingen in het gebied zijn gelegen. Er zijn meerdere gebiedsaanvragen gedaan, zodat voor het 
gehele projectgebied en iets daarbuiten inzicht in kabels en leidingen wordt verkregen. Op de 
kaart hiernaast is een overzicht weergegeven van de kabels en leidingen in en rond het 
projectgebied. Dit zijn grotendeels ondergrondse kabels en leidingen, maar aan de westkant 
bevindt zich ook een bovengronds hoogspanningslijn. Bij uitbreiding van de A9 aldaar, zal de 
hoogspanningskabel verlegd moeten worden. Dat zal de kosten van bepaalde maatregelen 
kunnen opstuwen. De kosten van het verplaatsen van een dergelijke kabel over 650 meter kost 
circa €260k (ca. € 400,- / m1).

Met nummers zijn de meest relevante kabels en leidingen aangegeven, de overige kabels en 
leidingen op de kaart zijn kabels en leidigen van een lagere orde die minder impact op de 
uitvoering of kosten hebben.
1. Bovengrondse hoogspanningslijn 380kv, deze kruist de A200 ten westen van het 

Rottepolderplein. Op bedrijventerrein de Liede is het hoogspanningsstation Vijfhuizen 
gelegen.

2. Ondergrondse hoogspanning 50kv (van Liander), deze kabel(s) kruist het projectgebied. 
Kabel loopt via bedrijventerrein de Liede langs het huidige talud aan de westkant van de 
A9, om ter hoogte van de trekvaart de A9 te kruisen. 

3. Ondergrondse middenspanning <50kv (van Liander) parallel aan spoorlijn en A200. 
4. Ondergrondse buisleidingen van Gasunie die grotendeels buiten het projectgebied om zijn 

gelegen.

Figuur: overzicht van belangrijkste kabels en leidingen in en rond het 
projectgebied o.b.v. de KLIC-melding
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Oppervlaktewater
In en rond het projectgebied zijn wateren gelegen, die allen 
behoren tot het Hoogheemraadschap van Rijnland. Voor de 
nadere uitwerking van maatregelen kunnen wateren voor extra 
randvoorwaarden zorgen. Bij het toevoegen van verharding zal 
minimaal 15% van het toegevoegde verhard oppervlak aan 
water toegevoegd moeten worden ter compensatie. 
Om ruimte te creëren voor het toevoegen van verhard 
oppervlak dient vaak oppervlaktewater gedempt te worden. Bij 
demping van oppervlaktewater dient dit tenminste in dezelfde 
oppervlakte elders gecompenseerd te worden. 

Belangrijk oppervlaktewater in het projectgebied is de 
Ringvaart van de Haarlemmermeer, die de A9 net ten zuiden 
van het Rottepolderplein kruist. Op kaart zijn ook diverse 
duikers aangegeven die onder de A9 zijn gelegen. Bij eventuele 
verbredingen dient hier rekening mee gehouden te worden, en 
zijn aanpassingen of verlengingen van duikers mogelijk nodig.

Waardevolle oevers
In waardevolle oevers groeien bijzondere planten, die bijdragen 
aan een betere waterkwaliteit. Voor werkzaamheden in of 
boven een waardevolle oevers zijn regels opgesteld waaraan 
voldaan moet worden. In het projectgebied van deze MIRT 
Verkenning zijn geen waardevolle oevers gelegen.
Bron: Hoogheemraadschap van Rijnland

Figuur: legger van het oppervlaktewater en bijbehorende kunstwerken 
(bron: rijnland.maps.arcgis.com)
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Regionale waterkering, en beschermingszone
De Ringvaart van de Haarlemmermeer is een regionale 
waterkering, waarvoor technische instandhoudingseisen gelden. 
Er gelden enerzijds eisen aan de keringen zelf (de kernzone), 
maar anders ook aan het gebied aan de binnenkant van de dijk 
dat is aangemerkt als beschermingszone. Aan deze zones zijn 
eisen opgesteld met als doel de stabiliteit en hoogte van de 
kering te behouden, om daarmee de waterkerende functie van de 
kering te borgen.

Op de kaart hiernaast is te zien dat de Ringvaart van de 
Haarlemmermeer, een regionale waterkerende functie heeft. Aan 
weerszijden van de trekvaart liggen zones die zijn aangemerkt als 
beschermingszone en buitenbeschermingszone. 
Buitenbeschermingszones zijn gronden die grenzen aan 
weerszijden van de beschermingszones. Bij (de uitvoering van) 
maatregelen dient hier rekening mee gehouden te worden.

Bron: Hoogheemraadschap van Rijnland

Figuur: legger van het oppervlaktewater en bijbehorende kunstwerken 
(bron: rijnland.maps.arcgis.com)
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