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Verantwoording
Voor deze tekst werd gebruik gemaakt van gegevens van onder meer CBS, Kamer van
Koophandel, LISA en de Rabobank. De bevolking- en huishoudenprognoses zijn
afkomstig van Primos en worden sterk bepaald door het huidige ruimtelijke
ordeningsbeleid. Daardoor zijn deze prognoses niet zozeer een afspiegeling van ‘de
markt’ als wel het beoogde resultaat van overheidsbeleid. De foto op de voorpagina werd
betrokken van de website van de Gemeente Waterland en is gemaakt door R. Mulder.
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Woord vooraf
In het voorjaar van 2006 ging de verkoop van project ‘De Werf’ in Monnickendam start. De
Werf biedt onderdak aan 53 appartementen en aan de ambulante diensten voor Waterland:
politie, brandweer en ambulance. Dit complex wordt ontwikkeld door Rabo Vastgoed.
De Werf is door de inwoners van Monnickendam met grote belangstelling ontvangen. Het
project is meer dan welkom in het krappe aanbod van nieuwbouwwoningen in
Monnickendam en de toegepaste segmentering sluit aan bij de vraag die in Monnickendam
leeft.
De Gemeente Waterland wil de ontwikkeling van haar grondgebied verder vorm geven en het
succes van De Werf maakt duidelijk dat er in Waterland voor ontwikkeling volop kansen zijn.
Deze kansen vloeien voort uit de rol die de gemeente speelt in haar omgeving. Om inzicht te
krijgen in deze rol en in de mogelijkheden van Waterland heeft Rabo Vastgoed door het
directoraat Kennis en Economisch Onderzoek van Rabobank Nederland een korte sociaaleconomische schets over de gemeente laten opstellen.
In de verwachting dat zij een goede basis kan zijn om de ontwikkeling van uw gemeente vorm
te geven, bieden wij u hierbij deze sociaal-economische schets van Waterland aan. Wij
zouden deze ‘foto’ graag als uitgangspunt willen nemen om verder met u van gedachten te
wisselen.
Wij wensen u veel genoegen bij het lezen van Waterland, stad én land.
Namens Rabo Vastgoed
Ing. P. den Hartog MSRE

Ir. L. Hegeman
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Inleiding
Nederland is een sterk verstedelijkt land, maar de verstedelijking heeft hier een tamelijk
diffuus karakter. Enerzijds wisselen zeer intensief gebruikt, stedelijk gebied en groene,
open ruimte elkaar op het beperkte Nederlandse grondgebied veelvuldig af. Scherpe
landschappelijke contrasten zijn hiervan het gevolg. Anderzijds vertonen vele gemeenten
qua demografische en economische structuur en ontwikkeling zowel stedelijke als
‘landelijke’ kenmerken. Vanwege deze kleinschalige ruimtelijke verwevenheid wordt
Nederland wel een land van ‘dorpse steden en stedelijke dorpen’ genoemd.
Waterland kan model staan voor dit Nederlandse verstedelijkingspatroon. Het
veengebied ten noorden van het IJ werd vanaf de 10e eeuw vanaf de randen als
landbouwgrond gekoloniseerd. Tezelfdertijd rukte de zee echter op, waardoor een groot
deel van het land verloren ging en bedijking noodzakelijk werd1. De nog prille bewoning
concentreerde zich in enkele dijk- en straatdorpen, zoals Monnickendam en Broek. Op
Marken bood de dijk zelfs niet genoeg bescherming en waren terpen noodzakelijk.
Door de hoge (grond)waterspiegel was al enkele decennia na de kolonisatie akkerbouw
niet meer mogelijk en werd veeteelt, samen met visserij, de enig mogelijke vorm van
bestaan. Daarnaast ontwikkelde zich, dankzij de goede ontsluiting over water en de
nabijheid van Amsterdam, in tal van stadjes en dorpen benoorden het IJ tot in de 18e
eeuw behoorlijk wat ‘stedelijke’ scheepvaart- en handelsactiviteiten. Ook in
Monnickendam en Broek was dit het geval.
Wat in het verleden gold, geldt ook nu nog. Nog steeds is Waterland een ‘landelijke’
gemeente met een aantal opmerkelijk stedelijke trekken, zo blijkt uit deze sociaaleconomische schets. Achtereenvolgens komen daarin aan de orde: de ligging van
Waterland, de rol die de gemeente inneemt in het palet van Nederlandse gemeenten, het
economische karakter en de economische ontwikkeling, de demografische ontwikkeling
en een aantal kenmerken van de bevolking. Daarbij krijgt Waterland perspectief door
vergelijking met het gemiddelde voor de landelijke gemeenten in ons land en met zijn
‘landelijke omgeving’: Beemster, Graft-De Rijp, Landsmeer, Oostzaan en Zeevang.
Tot slot zal worden geconcludeerd dat dankzij het hybride karakter van Waterland hier,
ondanks de restricties van het ruimtelijk beleid, toch ontwikkeling mogelijk is.
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De ringdijk om Zaanland-Waterland werd in 1345 voltooid.
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Ligging & rol
Groene wig in stedelijk gebied
Op grond van de intensiteit van het grondgebruik is Waterland, evenals het aangrenzende
deel van de gemeente Amsterdam en de meeste van zijn andere buurgemeenten,
onmiskenbaar ‘landelijk’ van karakter. De grondgebonden landbouw is in Waterland
goed voor meer dan 80% van het landoppervlak en slechts 10% van het gemeentelijke
grondgebied wordt op intensieve wijze2 gebruikt. Waterland kent slechts ‘dorpse’ en
‘landelijke’ woonmilieus en ook de woningvoorraad is naar type, omvang en
eigendomsvorm ‘landelijk’3. Relatief grote, grondgebonden koopwoningen domineren
het bestand. Waterland wordt door CBS dan ook als ‘weinig stedelijk’ aangemerkt4. Dat
maakt Waterland bezien in het perspectief van de zeer sterk verstedelijkte omgeving tot
een zeer aantrekkelijke woongemeente. Uit het Woningbehoefteonderzoek van het Ministerie
van VROM blijkt namelijk dat in Groot-Amsterdam een relatief sterke voorkeur bestaat voor
wonen aan de stadsrand.

Daar staat tegenover dat bevolkingsomvang en werkgelegenheid in Waterland in
verhouding tot de oppervlakte van het bebouwde gebied fors zijn (figuur 1). Het
bebouwde gebied in Waterland wordt dus relatief intensief gebruikt en daarnaast beschikt
Waterland, afgezien van het binnenwater, nauwelijks over bos en natuur. Bovendien leidt
de nabijheid van grootstedelijk gebied tot een forse mate van horizonvervuiling en
geluidshinder (figuur 2).
Figuur 1.

Aantal inwoners en banen per ha intensief
gebruikt gebied 2000.

Figuur 2.
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Deze stedelijke trekken zijn het gevolg van de ligging Waterland en zijn Landelijke
omgeving als een groene wig in de zeer dicht bebouwde stedelijke gebieden in de omtrek
(bijlage 1)5. De stedelijke ontwikkeling in de Purmer, op IJburg en in Almere zal het
2
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Onder intensief grondgebruik wordt hier verstaan: woningen, bedrijven, infrastructuur, parken,
recreatieterreinen, begraafplaatsen, ontgrondingen en glastuinbouw.
Dit ‘gebouwde landschap’ is overigens, evenals het ‘ongebouwde’ landschap, van grote
cultuurhistorische waarde. Waterland neemt onder de IJsselmeergemeenten, na het veel grotere
Kampen en Hoorn, qua aantal monumenten samen met Enkhuizen de derde plaats in.
CBS onderscheidt de gemeenten in ons land op basis van het aantal adressen per hectare in een vijftal
categorieën, van zeer sterk stedelijk tot niet stedelijk. Waterland behoort tot de categorie ‘weinig
stedelijk’, waartoe doorgaans landelijke gemeenten met een kern van enige omvang behoren.
In het Streekplan Noord-Holland Zuid wordt de streek Waterland gekenschetst als: ‘een open,
waterrijk gebied, dat een contrast vormt met het stedelijk gebied van Amsterdam en Zaanstad’.
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contrast tussen Waterland en zijn stedelijke omgeving in de komende jaren nog doen
toenemen (bijlage 2).
‘Landelijke’ rol
De rol die Waterland in het Nederlandse ruimtelijke en economische bestel speelt, is
verre van stedelijk. Door de concentratie van inwoners bieden steden voor allerlei
voorzieningen het draagvlak dat in het landelijk gebied ontbreekt, zoals gezondheidszorg,
middelbaar en hoger onderwijs en aanbod van cultuur. Steden zijn dan ook het
verzorgingscentrum voor het omringende landelijk gebied, dat vooral een functie heeft
als woon-, recreatie- en natuurgebied. In economisch opzicht spelen activiteiten met een
groot ruimtebeslag, zoals productie en logistiek, in het landelijk gebied een grote rol. De
sterke werkgelegenheidsgroei dankzij de ‘boom’ in de dienstverlening is daardoor
grotendeel aan het landelijk gebied voorbijgegaan.
In Waterland is het aanbod van werkgelegenheid en voorzieningen beperkt. De
gemeente telt voor een beroepsbevolking van 8.300 personen slechts 4.300 banen. De
werkgelegenheidsfunctie van Waterland bedraagt dus slechts 0,52, terwijl 0,9
gebruikelijk is in het landelijk gebied. Waterland (inclusief Purmerend en de Landelijke
omgeving) is binnen Noord-Holland dan ook de streek waar de uitgaande pendel in
relatie tot de in de eigen gemeente werkzame beroepsbevolking het grootst is (figuur 3).
Evenzeer is het aanbod van winkels, middelbaar onderwijs, ziekenhuizen, theaters en
bioscopen beperkt of zelfs geheel afwezig. Waterland richt zich voor winkelaanbod en
werkgelegenheid grotendeels op Amsterdam. De Landelijke omgeving is meer op het
winkelaanbod in Purmerend en Zaandam aangewezen en deze steden spelen daar ook op
het gebied van gezondheidszorg en onderwijs een rol (figuur 4).
Figuur 3.
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Economisch profiel
Zoals gebruikelijk is in het landelijk gebied, vertaalt de beperkte omvang van de
werkgelegenheid in Waterland zich in kleinschaligheid. Met 3 banen per vestiging is de
gemiddelde bedrijfsgrootte van het bedrijfsleven in Waterland zelfs nog kleiner dan
gemiddeld in de weinig stedelijke gemeenten (7 banen per vestiging) en dat geldt voor
praktisch alle sectoren.
Qua aard van de economische activiteiten heeft de gemeente echter wel een tamelijk
stedelijk gezicht. Het aandeel van de productieactiviteiten is hier door de geringe omvang
van de industrie beperkt en ook de collectieve sector is minder groot dan gebruikelijk in
het landelijk gebied (figuur 5). Daar staat tegenover dat de commerciële dienstverlening
(1.000 banen) en de toeristisch-recreatieve sector (500 banen) hier juist relatief sterk
aanwezig zijn. Waterland heeft in economisch opzicht ook veel meer een stedelijk
karakter dan de Landelijke omgeving.
Qua werkgelegenheidsontwikkeling bleven echter zowel Waterland als zijn Landelijke
omgeving tijdens de economische ‘boom’ in de tweede helft van de jaren ’90 achter bij
het landelijke groeicijfer. De beperkte beschikbaarheid van bedrijfsruimte en het
vertrekoverschot van bedrijven speelden daarbij ongetwijfeld een rol. In de recente
recessiejaren lieten Waterland en omgeving daarentegen juist een opmerkelijke groei van
de werkgelegenheid zien (figuur 6).
Figuur 5.

Samenstelling werkgelegenheid 2003.
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De ontwikkeling van de werkgelegenheid in Waterland lijkt een voorbode van de recente
landelijke omslag in conjunctuur. De financiële dienstverlening, de toeristischrecreatieve sector, de industrie en de overheid vormden de motor achter deze
werkgelegenheidsgroei in Waterland en op basis van de verwachtingen van het CPB
omtrent de toekomstige ontwikkeling van de verschillende sectoren in de Nederlandse
economie zal de gemeente zich ook in de komende jaren kunnen verheugen in een
bovengemiddelde groei van de werkgelegenheid 6.

6

Hierbij zij opgemerkt dat op zowel de historische als de verwachte ontwikkeling de ‘wet van de kleine
getallen’ van toepassing is. De (toevallige) ontwikkeling van een enkele onderneming kan op de
schaal van Waterland het beeld voor de gehele gemeente in zeer grote mate sturen.
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Demografische ontwikkeling
Stagnatie
Qua bevolkingsontwikkeling heeft Waterland zonder meer een ‘landelijk’ karakter. De
bevolkingsgroei in het landelijk gebied is doorgaans veel zwakker dan in de steden, hetzij
vanwege restrictief ruimtelijk beleid, hetzij vanwege een perifere ligging. Voortvloeiend
uit het ruimtelijk beleid van rijk en provincie zijn de nederzettingen in Waterland gevat
in strakke ‘rode contouren’, die nauwelijks ruimte laten voor uitbreiding van het
bebouwde areaal en groei van het inwonertal7. Sinds het begin van de jaren ’90 is hier
dan ook sprake van een stagnerende bevolkingsontwikkeling en naar verwachting zal in
de komende decennia zelfs sprake zijn van een daling van de bevolkingsomvang (figuren
7 en 8). In 1993 bereikte Waterland met 17.900 inwoners zijn grootste omvang, maar
inmiddels is het inwonertal gedaald tot 17.300 en in 2020 zal de gemeente waarschijnlijk
rond 16.800 inwoners tellen.
Hoewel ook in de Landelijke omgeving van Waterland door restrictief beleid sprake is
van beperkte mogelijkheden voor woningbouw, is de demografische dynamiek daar
opmerkelijk veel sterker dan in Waterland. Vooral dankzij de ontwikkeling in Oostzaan
en Beemster nam het inwonertal in de Landelijke omgeving van 37.000 (1990) toe tot
41.000 (2004). In 2020 zal het aantal inwoners van dit gebied naar verwachting 43.500
bedragen.
Figuur 7.

Ontwikkeling bevolkingsomvang 1990-2004
(1990 = 1).

Figuur 8.
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Voorop qua vergrijzing
Qua bevolkingssamenstelling biedt Waterland zowel ‘landelijke’ als stedelijke trekken.
Het landelijk gebied telt doorgaans relatief veel gezinnen, kinderen en ouderen,
confessionele partijen hebben er een grote aanhang en het gemiddeld inkomen per
huishouden is er hoog. Anderzijds zijn het opleidingsniveau, de arbeidsparticipatie, het
aantal allochtonen en het aantal kleine huishoudens in het landelijk gebied is lager dan in
de steden.
Ronduit ‘landelijk’ is Waterland qua gemiddelde opleidingsniveau (laag), qua aandeel
van de allochtone bevolking (laag) en qua leeftijdsamenstelling. Vooral de zeer sterke
7

In de periode 1990-2003 werden in Waterland per jaar gemiddeld 41 woningen gebouwd. De jaarlijkse
groei van de woningvoorraad in Waterland bedroeg 0,5% en was daarmee slechts half zo sterk als de
groei in de Landelijke omgeving.
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vergrijzing van de gemeente valt op. Waterland telt bijna 7.800 inwoners van 45 jaar of
ouder en hiervan zijn 2.400 personen ouder dan 65 jaar. Personen ‘in de tweede helft’
maken daarmee 45% van de bevolking uit en deze groep is in de afgelopen jaren zowel in
absolute omvang als in aandeel sterk toegenomen. Deze groei zal zich in de komende
jaren bovendien voortzetten. In 2020 telt Waterland naar verwachting bijna 3.900
inwoners van 65 jaar of ouder, wat een stijging van 60% inhoudt ten opzichte van 2004.
Waterland loopt daarmee voorop in de vergrijzing van ons land.
Tegenover het grote aandeel van de ouderen staat een klein aandeel voor (door)starters,
de leeftijdscategorie van 25 tot 45 jaar, en kinderen (figuur 9). Voor deze ‘jongere’
categorieën daalt niet alleen het aandeel in de bevolking, maar is ook sprake van absolute
afname. Sinds 1990 is het aantal jongeren van 15 tot 24 jaar in Waterland met 900
personen afgenomen (-30%) en het aantal (door)starters met 1.400 (-24%) en deze daling
is veel sterker geweest dan die in de Landelijke omgeving.
De leeftijdsamenstelling van de bevolking en de ontwikkeling daarvan vertalen zich in de
huishoudensamenstelling in Waterland (figuur 10). De gemiddelde huishoudenomvang
is in de afgelopen jaren sterk gedaald, van 2,58 personen per huishouden in 1996 tot 2,43
in 2003. Hierin ligt de sterke daling van het aantal gezinnen, met gemiddeld 42 eenheden
per jaar, besloten. Het aantal een- en tweepersoonshuishoudens nam daarentegen toe met
gemiddeld 63 eenheden per jaar. Het aandeel van de 2.800 gezinnen is weliswaar nog
fors (40%), maar is door het grote aantal (oudere) een- en tweepersoonshuishoudens
(4.300) inmiddels gedaald tot onder het gemiddelde voor het landelijk gebied in ons land.
Door deze ontwikkeling treedt op de woningmarkt dus een verschuiving op van de vraag,
van gezinshuisvesting naar woningen voor kleine huishoudens. Dat houdt overigens niet
automatisch een verschuiving in van grote, grondgebonden naar kleine, gestapelde
woningen. Vooral in landelijke gebieden vertonen kleine huishoudens (ook) een voorkeur
voor grondgebonden wonen.
Figuur 9.

Leeftijdsamenstelling bevolking 2004.

Figuur 10. Huishoudensamenstelling 2004.
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In de periode tot 2020 zal het aantal huishoudens in Waterland waarschijnlijk licht
afnemen (-1%) en zal de huishoudenverdunning zich in afgezwakte vorm voortzetten.
Uitgaande van een gelijkblijvende gemiddelde gezinsgrootte (3,76 personen) zal in deze
periode het aantal gezinnen naar verwachting met gemiddeld 8 eenheden per jaar
afnemen (-0,25%). De toename van het aantal een- en tweepersoonshuishoudens zal
gemiddeld waarschijnlijk 5 eenheden per jaar bedragen (+0,15%). De Landelijke
omgeving van Waterland heeft nu nog sterk het karakter van ‘gezinsland’, maar zal in de
komende decennia naar verwachting eveneens een sterke daling van de gemiddelde
huishoudenomvang kennen.
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Demografisch profiel
Actief en welvarend
Opmerkelijk stedelijk is echter de grote arbeidsparticipatie in Waterland (figuur 11).
Terwijl deze in het landelijk gebied gemiddeld 42% bedraagt, is in Waterland ruim 46%
van de bevolking aan het werk. Het grote aantal ouderen wordt hier meer dan
gecompenseerd door het kleine aantal mensen dat niet kan of wil werken omwille van
opleiding, zorgtaken of arbeidsongeschiktheid (18%). De grote arbeidsparticipatie uit
zich in een groot aandeel van huishoudens met twee inkomens en het gemiddelde
inkomen per huishouden in Waterland ligt, zoals gebruikelijk in weinig stedelijke
gemeente, dan ook ver boven het landelijk gemiddelde (+20%). Door de relatief kleine
gemiddelde huishoudenomvang is ook het inkomen per inwoner zeer hoog, wat wel
uitzonderlijk is voor een landelijke gemeente. Daarnaast wijkt ook het stemgedrag in
Waterland, met grote aandelen voor de liberale en protestpartijen, af van het
gebruikelijke beeld in het landelijk gebied (figuur 12).
Figuur 11. Arbeidsparticipatie, 2004.

Figuur 12. Aandeel liberale en protestpartijen bij
Tweede Kamerverkiezingen.
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Leegloop en tegelijkertijd honkvast
De samenstelling van de bevolkingsontwikkeling in Waterland is eveneens zowel
gebruikelijk als opmerkelijk voor een landelijke gemeente. Gebruikelijk zijn de omvang
van de natuurlijke aanwas, de samenstelling van de binnenlandse migratiestromen in
Waterland en het binnenlands vertrekoverschot (figuur 13). Mede dankzij het forse
aandeel van gezinnen kent het landelijk gebied doorgaans een fors geboorteoverschot.
Verder zijn, in landelijk en in stedelijk gebied, (alleenstaande) jongeren en (door)starters
de meest ‘beweeglijke’ bevolkingscategorieën. Daarbij trekken jongeren uit het landelijk
gebied omwille van werk of opleiding vaak naar de steden en speelt voor (door)starters
de beschikbaarheid van woonruimte een grote rol in het migratiepatroon. Voor mensen in
de tweede helft van hun leven richt de migratie zich vaak op de rust van het landelijk
gebied.
De binnenlandse migratie van en naar Waterland weerspiegelt dit algemene beeld (figuur
14). Dankzij het aanbod van woningen is Purmerend goed voor 20% van de uitgaande
migratiestroom van Waterland. Amsterdam en andere steden met hoger onderwijs nemen
tweederde van die stroom voor hun rekening. De mensen die zich in Waterland vestigen
zijn daarentegen voor meer dan 40% uit Amsterdam afkomstig.
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Figuur 13. Samenstelling gemiddelde jaarlijkse
bevolkingsontwikkeling 1990-2004.
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Figuur 14. Richting gemiddelde jaarlijkse binnenlandse
migratie Waterland 1990-2004.
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Opmerkelijk is de grote omvang van het vertrekoverschot in Waterland. Het aantal
personen dat uit Waterland vertrekt (gemiddeld 521 per jaar), is veel groter dan het aantal
dat zich hier vestigt (gemiddeld 429 per jaar). In de periode vanaf 1990 verlieten vooral
onder jongeren en in de leeftijdscategorie van 45 tot 65 jaar veel meer mensen de
gemeente dan er binnenkwamen. Meer recent is dit ook onder (door)starters het geval.
Daar staat echter een vestigingsoverschot voor personen van 65 jaar of ouder tegenover
(figuur 15). Zeer opmerkelijk is wel het vertrekoverschot van inwoners in de ‘VUTleeftijd’ in Waterland. Doorgaans zoekt deze categorie het landelijk gebied juist op.
Het grote vertrekoverschot betekent echter niet dat de Waterlandse bevolking meer dan
gemiddeld ‘beweeglijk’ is. Waterlanders zijn juist behoorlijk honkvast. Vertrek naar
elders doet zich in Waterland voor een landelijke gemeente betrekkelijk weinig voor
(figuur 16). Als in Waterland de voor een weinig stedelijke gemeente gebruikelijke
migratiecijfers zouden gelden, zouden jaarlijks gemiddeld 90 personen meer dan nu uit
de gemeente vertrekken. Daar staat tegenover dat zich 163 personen meer in de gemeente
zouden vestigen. Het grote vertrekoverschot wordt dus vooral veroorzaakt door de
geringe instroom in Waterland, die het gevolg is van het restrictieve ruimtelijke beleid.
Waterland heeft immers een aantrekkelijk profiel als woongemeente en de
verhuisgeneigdheid in het nabijgelegen stedelijk gebied is groter dan gemiddeld in ons
land, zo blijkt uit het Woningbehoefteonderzoek van het Ministerie van VROM.
Figuur 15. Gemiddeld jaarlijks binnenlands migratiesaldo per leeftijdscategorie 1990-2002.
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Figuur 16. Gemiddelde jaarlijkse binnenlandse
migratie 1990-2002.
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Conclusies & aanbevelingen
De twee gezichten van Waterland
Al met al blijkt Waterland een landelijk gebied met enkele opmerkelijk stedelijke trekken
te zijn (figuur 17). ‘Landelijk’ is Waterland vooral in kwantitatief opzicht, waar het gaat
om de intensiteit van het grondgebruik, het inwonertal, de omvang van de economie, het
tempo waarin het aantal inwoners en banen groeit en de rol van de gemeente in het
Nederlandse bestel. ‘Typisch landelijk’ is ook de samenstelling van de bevolkingsgroei,
waarbij een fors geboorteoverschot samengaat met een zeer groot vertrekoverschot.
Dit ‘landelijke’ karakter van Waterland is, ondanks de nabijheid van grootstedelijk
gebied, tot op heden bewaard gebleven dankzij restrictief overheidsbeleid, dat in de
woorden van het Streekplan is gericht op het ‘handhaven en versterken van de
landschappelijke, ecologische en cultuurhistorische kwaliteiten’.
Figuur 17.

Samenvatting profiel Waterland.

‘landelijk’
-

Lage intensiteit en type grondgebruik
(beperkt aantal inwoners en banen)
Geringe werkgelegenheidsfunctie en
beperkt voorzieningenaanbod
Beperkte groei aantal inwoners en banen
Laag gemiddeld opleidingsniveau
Beperkt aandeel allochtonen
Vergrijsd
Hoog inkomen per huishouden
Forse natuurlijke bevolkingsaanwas
(Groot) vertrekoverschot jongeren

stedelijk
-

Forse intensiteit bebouwd gebied
Geluidsoverlast en horizonvervuiling
Forse omvang commerciële
dienstverlening
Grote arbeidsparticipatie
Tamelijk geringe gemiddelde
huishoudenomvang
Hoog inkomen per inwoner
Hoog aandeel liberale en protestpartijen bij
Tweede Kamerverkiezingen

De kwalificatie ‘landelijk’ doet Waterland echter niet volledig recht. De gemeente is
daarnaast op een aantal ‘kwalitatieve’ aspecten opvallend stedelijk van karakter. Deze
aspecten betreffen de intensiteit waarmee het bebouwde gebied wordt gebruikt en een
aantal kenmerken van de bewoners en de economische activiteit.
Basis voor ontwikkeling
Dankzij deze stedelijke aspecten is in Waterland ontwikkeling mogelijk zonder dat het
historisch gegroeide karakter van de gemeente geweld wordt aangedaan. Het adagium
‘intensiveren, combineren en transformeren binnen bestaande kernen’ van het ruimtelijk
beleid sluit naadloos aan bij de bestaande situatie in de kernen in Waterland, met hun
traditie van stedelijk grondgebruik en stedelijke activiteiten. Naast dit intensieve
gebruik van de bebouwde ruimte in Waterland komen uit de sociaal-economische
schets de volgende aangrijpingspunten voor ontwikkeling:
•

Vraag en aanbod lijken op de Waterlandse woningmarkt uit balans te zijn. Als
gevolg van de wens tot behoud van het landschap is de groei van de woningvoorraad
in Waterland beperkt. Het aanbod is klein. Waterland heeft echter een gewild
‘stadsrandprofiel’ in een grootstedelijke regio waar een grote geneigdheid tot
verhuizen bestaat. De vraag is omvangrijk.
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•

•
•

Deze onbalans uit zich in een fors binnenlands vertrekoverschot voor Waterland.
Voor een deel is dit het resultaat van het ‘normale’ patroon van verhuisbewegingen.
Anderzijds kan Waterland niet alleen niet voldoen aan de regionale vraag naar
‘landelijk’ wonen, maar evenmin aan de vraag van een deel van de ‘eigen’ inwoners.
Hierdoor ontstaat een fors vertrekoverschot naar het nabijgelegen Purmerend.
De (toekomstige) huishoudenverdunning leidt er (ook) in Waterland toe dat bij een
stagnatie in de ontwikkeling van het inwonertal toch nog een groei van de
woningvoorraad nodig is, vooral voor kleine huishoudens.
Door de kleinschaligheid van het bedrijfsleven is in Waterland, afgezien van
milieutechnische beperkingen, in principe functiemenging mogelijk. Het bedrijfsleven
is hierdoor passend voor de beperkte ruimte binnen de rode contouren rond de kernen.
Economische ontwikkeling en behoud van ruimtelijke kwaliteit kunnen daardoor hand
in hand gaan.

Tot slot
In Waterland is met het oog op de maatschappelijke vraag dus ontwikkeling gewenst en
vanuit het voorgestane behoud van de historisch gegroeide ruimtelijke kwaliteit is
ontwikkeling ook mogelijk. ‘Met Waterland moet zorgvuldig worden omgegaan, maar
Waterland is en wordt geen ‘museum’’, luidt het in het streekplan Noord-Holland Zuid.
Voor een goede afstemming van de ontwikkeling in Waterland met de maatschappelijke
vraag dienen allereerst echter de genoemde aangrijpingspunten zowel in kwantitatief als
in kwalitatief opzicht te worden geconcretiseerd. Hiervoor is nader onderzoek nodig naar
de woonwensen, vestigingsmotieven en vertrekmotieven in Waterland. De ontwikkeling
dient vervolgens gestalte te krijgen in uitdagende én aansprekende ontwerpen, zoals dat
bij De Werf is gebeurd.
In Waterland is de tijd rijp om de omslag van ‘toelatingsplanologie’ naar
‘ontwikkelingsplanologie’ te maken. Dat moet en kan gebeuren op een wijze die bij de
gemeente past: kleinschalige stedelijkheid in harmonie met de open en groene ruimte.
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Bijlagen
Bijlage 1. Ligging Waterland en intensiteit grondgebruik 2000.
Aandeel intensief gebruikte grond
> 70%
50% tot 70%
30% tot 50%
17% tot 30%
< 17%
nieuwe ontwikkeling
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Bijlage 2. Contourenkaart Waterland en omgeving 2003.

Bron: Provincie Noord-Holland
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