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Kennis te nemen van de stand van zaken van de ontwikkelingen op de 
Schipholcorridor.  
 
De Schipholcorridor is de spoorcorridor van Leiden via Schiphol, Amsterdam Zuid 
naar Lelystad. In de studie Maak Plaats! (visie op ruimtegebruik in Noord-Holland)    
wordt het spoortraject van Leiden tot Schiphol en daarnaast die van Amsterdam 
(Zuid) tot Lelystad als twee aparte corridors gedefinieerd. Deze worden gezamenlijk 
opgepakt onder de noemer ‘Schipholcorridor’.  
Het bestuur van de Metropoolregio Amsterdam heeft recent het procesvoorstel 
Schipholcorridor vanuit het MRA programma OV Knooppunten (MRA actie 1.8) in het 
BO Ruimte en BO Mobiliteit van de MRA vastgesteld. Met deze vaststelling wordt 
overgegaan tot de verkenningsfase van de Schipholcorridor. 
 
Inleiding en context  
Een van de acties in het kader van MRA agenda is actie 1.8 knooppuntontwikkeling 
met als prioriteit de Schipholcorridor. Dit is een belangrijke OV vervoersader binnen 
Nederland met daarop 17 OV knooppunten tussen Leiden en Lelystad met midden 
op deze corridor het internationale hart van Nederland rondom de Zuidas en 
Schiphol. Langs deze corridor gaan de komende jaren naar verwachting grote 
ruimtelijke ontwikkelingen plaatsvinden en liggen er grote opgaven om de MRA 
bereikbaar te houden voor (inter-)nationaal én regionaal verkeer.  
 
Opgaven voor de Schipholcorridor die relevant zijn voor knooppuntontwikkeling  
Na een uitgebreide voorverkenning zijn de volgende opgaven voor de 
schipholcorridor geformuleerd:  
1. Uitwerking per knooppunt;  
2. Verkenning doorwerking ontwikkelstrategie ENTER [NL] op de knooppunten 
(Hoofddorp, Schiphol, Amsterdam Zuid) en verder op de corridor (tussen Hoofdorp-
Leiden en Rai-Lelystad);  
3. Groei van Schiphol in relatie tot de bereikbaarheid van Schiphol en rol OV-
knooppunten;  
4. Groei en ontwikkelrichting van Almere in relatie tot ontwikkelingen elders op de 
corridor;  
5. Ontwikkeling Lelystad Airport in relatie tot kansen en doorwerking voor 
(knooppunten op) de Schipholcorridor;  
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6. Gebruik P+R locaties rondom OV-knooppunten;  
7. Toegangspoorten (recreatie en toerisme);  
8. Relatie Schipholcorridor met andere regio’s en corridors.  
 
Samenhang andere trajecten  
Binnen de procesvoorstellen wordt de samenhang met andere programma’s en 
trajecten per deelopgave nagestreefd. Hiervoor wordt gezamenlijk met andere 
partijen opgetrokken. In de voorverkenningsfase is uitgezocht welke andere trajecten 
en programma’s er lopen. Holland Rijnland en de gemeenten Leiden en Teylingen 
zijn hierbij betrokken geweest en hebben hun inbreng geleverd. Ook gedurende de 
verkenningsfase wordt er bij de uitwerking van de verschillende deelopgaven in de 
gaten gehouden welke nieuwe ontwikkelingen er zijn en waar de regio op aan kan 
haken. 
 
Met de vaststelling van het procesvoorstel Schipholcorridor vanuit het MRA 
programma OV Knooppunten (MRA actie 1.8) in het BO Ruimte en BO Mobiliteit van 
de MRA, gaat de schipholcorridor over tot de verkenningsfase. Daarin vindt ene 
verkenning plaats naar de functie van toegangspoorten van verschillende 
knooppunten op de corridor te verkennen (opgave 7). Het gaat daarbij om zowel 
recreatieve en toeristische trekpleisters in het landschap als in de stad, om 
trekpleisters van (inter-)nationaal niveau tot lokaal niveau en van permanente en 
tijdelijke aard.  
Het gaat (vooralsnog) om de volgende knooppunten: Sassenheim (plassengebied), 
Nieuw Vennep/ Hoofddorp (Park21), Amsterdam Zuid (Amsterdamse Bos en 
Amsterdamse Binnenstad), Amsterdam RAI/ Duivendrecht (Amstelscheg), Weesp 
(Vecht), Almere Poort (strand), Almere Centrum (Floriade), Almere Oostervaarders 
en Lelystad (Oostvaardersplassen). 
  
Naast aandacht voor de (buiten)poorten zal ook de link worden gelegd met andere 
spoorcorridors. Aanleiding voor Holland Rijnland om ook in deze fase weer 
betrokken te willen zijn. Gezien de ontwikkelingen rond het (spoor)OV bij de 
metropoolregio’s (zowel MRA als MRDH) en rond Leiden Centraal heeft zowel de 
regio als de gemeente Leiden hier belang bij. Holland Rijnland zal met name deel 
gaan nemen aan de werkgroepen rond de ontwikkeling van de spoorcorridors. De 
gemeenten Leiden en Teylingen (station Sassenheim) zullen mogelijk inzet gaan 
plegen op de ontwikkeling van de poorten en afstemming van P+R (Sassenheim). 
 
Consequenties: 
Holland Rijnland zal net als bij de voorgaande fase van dit onderzoek capaciteit vrij 
maken om betrokken te blijven bij de ontwikkelingen rond de Schipholcorridor.  
 
Communicatie: 
N.v.t. 
 
Uitvoering: 
Via de reguliere overleggen van het Dagelijks Bestuur en het 
portefeuillehoudersoverleg Leefomgeving/Verkeer zal indien relevant informatie 
worden gedeeld. 
 
Bijlagen:  
Geen 


