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De perfecte golf
Noordpier

Jaloersmakend makkelijk schuift de surfer op zijn
zelfgemaakte shortboard over de golven. Steeds was hij op
zoek naar het juiste volume en de juiste lengte. Maar nu is
zijn board perfect. De wetsuit is iets te dun voor de tijd van
het jaar, maar de bewegingsvrijheid vergoedt een boel.
Dagen keek hij uit naar deze swell vanuit het noorden.
Vanuit de Noorse zee deinden de golven gestaag naar de
Noordzee, op weg naar zijn board dat schijnbaar eenvoudig
boven de ideaal gevormde zandbanken blijft hangen.
Geen ruimte voor twijfel. Niet te vroeg, maar zeker niet te
laat. De mindere golven mogen hem vooruit gaan naar het
strand. Hij wacht en wacht, op zijn golf die hem snelheid
biedt. Als hij hem ziet aankomen peddelt hij naar de plek
waar de golf precies in zijn voordeel breekt. Dan staat hij op.
Hij parkeert zijn board vol tegen de lip en maakt turnes als
nooit tevoren. Langzaam komt het strand dichterbij. Alles
komt samen en vloeit. Als een geheel: man, board, golf en
omgeving. De perfecte golf…

Zuidpier

Een paar honderd meter naar het zuiden staat een stel met
gebolde jassen en de wind stevig in de rug op de kop van de
zuidpier. De wandeling vanaf de jachthaven was grotendeels
tegen de wind in. Ze hadden weinig gesproken, af een
toe een groet aan een verstokte visser die in regenjassen
verpakt geconcentreerd naar hun lijnen keken. De emmers
al goed gevuld. Eigenlijk jammer dat de groen-witte
vuurtoren niet geopend was. Graag hadden ze vanaf een
hogere positie naar ‘hun’ strand gekeken. Toch stonden ze
daar nu, rustig en enthousiast tegelijk.

Hoe vaak hadden ze deze plek niet vanaf zee gezien?
Terugkomend van een zeiltrip op de Noordzee. Of vanaf
de veerboot uit Newcastle op terugreis na een autorit
door de Schotse hooglanden. Altijd herkenbaar, altijd
uitnodigend. Na jaren van hard werk en comfortabel
wonen in de binnenstad van Amsterdam, waren ze op zoek
gegaan naar een nieuwe plek. Niet te ver van de zaken
die hen binden aan het leven in Amsterdam, maar wel
verder van het ingekaderde bestaan in de binnenstad. De
Amsterdamse eilanden en zelfs Noord had hen qua idee wel
aangesproken, maar qua uitvoering niet echt.
Daarom deze tocht naar IJmuiden. Ze wandelen terug
richting duinen. Ze lopen over van ideeën en tijdens het
tekenen van de plattegrond voor hun nieuwe uitvalsbasis in
het zand wordt duidelijk dat ze al gekozen hebben. Dit is het

juiste moment. Alles komt samen en vloeit. Als een geheel;
hun smaak, hun dromen, hun kansen en de omgeving. De
perfecte golf…

Kustplaats

Achter de duinen zorgt een wirwar van kranen voor een
dynamisch schouwspel. Vrachtwagens rijden af en aan.
Bouwvakkers werken tussen flarden van muziek en wind
aan een verrassend stedelijke plek. Rondom de bestaande
bebouwing verrijzen frisse, stoere gebouwen met uitzicht
over de havens, de duinen en de zee. Hier wordt een
jarenlange ambitie tot leven gewekt. Passend in dit gebied,
passend in deze tijd. Alles komt samen en vloeit. De
perfecte golf…
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1. Inleiding
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1.1 IJmuiden, van entree naar
bestemming
Toen in 1863 de concessie voor de aanleg van het
Noordzeekanaal werd verleend, kon nog niemand bedenken
wat voor kustplaats zou groeien rond de zeesluizen die het
kanaal en de zee zou scheiden. Het kanaal dat dwars door
een bijzonder natuurgebied werd gegraven was vooral
bedoeld om Amsterdam met de Noordzee te verbinden.
Toch zou aan het begin van het kanaal een unieke plek
ontstaan. Begonnen met wat kleine arbeiderswoningen
voor de kanaalgravers, groeide het door de ontwikkeling
van de visserijhavens, de vestiging van de staalindustrie, het
vertrekpunt van de ferry en de aanleg van een jachthaven
uit tot een volwaardige kustplaats met een sterke, eigen
identiteit. Niet langer het begin van de route over water
naar Amsterdam, maar een volwaardig partner met een
eigen positie binnen de Metropool Regio Amsterdam.
De ontwikkeling van IJmuiden is niet geleidelijk gegaan.
Sterker, de ontwikkeling was op tal van punten nauwelijks
voorzien. De aantrekkingskracht van de visserijhavens
zorgde voor een levendige handel in vis, terwijl de recente
ontwikkelingen in het verhandelen ervan juist weer
zorgde voor een grote verandering in de manier waarop
de vis gevangen en verwerkt wordt. Die veranderingen
zijn ook fysiek zichtbaar in het havengebied. De groei
en krimp die de staalindustrie kenmerken, zorgen voor
wisselend vertrouwen in de toekomstbestendigheid van de
werkgelegenheid in die sector. Deze grillige ontwikkeling
maakt het lastig lange termijn plannen voor IJmuiden als
geheel te maken. Beter is het om de verschillende functies

die IJmuiden vervult ook verschillend te ontwikkelen. Dat
zorgt voor een natuurlijke balans en een schaalgrootte die
past bij de belangen. Of het nu gaat om de ontwikkeling van
de industrie, de woningbouw of recreatieve voorzieningen.
Telkens moeten trends en ontwikkelingen geanalyseerd
worden om ze te vertalen in kansen voor IJmuiden.

Het gebied aan de Zuidpier

Een goed voorbeeld van het moeten inspelen op
onvoorziene veranderingen is te zien in het gebied aan
de Zuidpier. Als gevolg van de voor de scheepvaart
noodzakelijke verlenging van de Zuidpier is aan de zuidzijde
van die pier sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw
een almaar groter wordende vlakte van ruim 100 hectare
ontstaan. Een unieke situatie langs de Hollandse kust.
Deze vlakte bood IJmuiden kansen op een nieuw terrein:
recreatie en toerisme. Tot die tijd was het strand vooral
bedoeld voor inwoners van de gemeente. De ontwikkeling
van het gebied kreeg stevig vorm met de ontwikkeling
van een jachthaven, een hotel en een boulevard. Maar die
ontwikkelingen stuitten eind jaren ’90 van de vorige eeuw
op tal van onvoorziene zaken: beperking van buitengaats
bouwen, moeilijkheden bij de ontsluiting van het gebied
en de toekenning van een bijzondere natuurstatus aan
het gebied rondom het binnenmeer. Tegen de tijd dat alle
betrokken partijen tot overeenstemming waren gekomen
over een nieuwe en verbeterde aanpak, gooide de
marktomstandigheden roet in het eten.

Zoals dus wel vaker bleek, vraagt IJmuiden om een andere
benadering dan elders langs de kust. Een benadering die
niet alleen recht doet aan de bijzonderheid van de plek
maar ook aan de ligging van die plek ten opzichte van
andere gebieden. En bovendien ook recht doet aan de grote
diversiteit aan stakeholders van die plek.
Kortom, een benadering die de identiteit van de
plek zelf als uitgangspunt neemt voor een passende
gebiedsontwikkeling. Zo’n ontwikkeling kan niet tot stand
komen door een eenzijdige planmatige ontwikkeling.
Dat vraagt om een nauwe samenwerking tussen de
ontwikkelaar, de verschillende eigenaren en de gemeente
op basis van erkenning van de bijzonderheid van het gebied.
Hierna wordt in vogelvlucht beschreven hoe de
bewustwording van de eigen identiteit van IJmuiden als
geheel heeft geleid tot een denkkader voor de ontwikkeling
van het gebied aan de Zuidpier. De erkenning van de
identiteit staat daarbij centraal. Dat zal er toe leiden dat
IJmuiden, ooit de entree naar Amsterdam, ook zichzelf als
bestemming kan manifesteren.
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1.2 Identiteit IJmuiden
Je zou kunnen zeggen dat de kern van IJmuiden
‘buitengaats’ ligt. Dat wil zeggen dat het meeste dat
IJmuiden bereikt vóór de sluizen wordt afgehandeld.
De entree ligt dus aan het water en het ‘vaste land’ is
de achteruitgang. IJmuiden wil dan ook nadrukkelijk
uitnodigender en gastvrijer zijn dan het in eerste instantie
overkomt. Veel nieuwe bewoners geven aan dat als je er
eenmaal woont, je er nooit meer weg wil. Dat betekent
dat IJmuiden bijzondere kwaliteiten heeft. Kwaliteiten qua
wonen, werken én recreëren.
Dat bijzondere is zonder enige twijfel de relatie met de
nautische wereld. Van vissersboot tot visverwerking,
van Cruiseterminal tot de sluizen, de toegangspoort
tot de havens van Amsterdam. Van toeleverancier voor
de offshore-industrie tot aanbieder van stoer en ruig
strandplezier.
IJmuiden is voor aanpakkers die ongeacht de
omstandigheden er altijd wat van weten te maken. Want
in een weerbarstig klimaat, voelt de IJmuidenaar zich als
een vis in het water. Als je makkelijk opgeeft, heb je niets te
zoeken in IJmuiden. De omstandigheden in IJmuiden vragen
om doorzettingsvermogen. Een plan is pas geslaagd als het
ook helemaal volbracht wordt. Een lange adem is daarbij
soms nodig.
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1.3 Een claim voor IJmuiden
IJmuiden is dus een bijzondere plaats. Enerzijds een
kustplaats in de duinen, anderzijds onlosmakelijk
onderdeel van een stadsregio met stedelijke activiteiten
en industrie. Dat dat geen tegenstellingen hoeven te zijn
bewijst IJmuiden. De gemeente Velsen, waar IJmuiden een
onderdeel van is, heeft op basis van deze identiteit een
eigen en unieke claim ontwikkeld. Een claim waarmee
IJmuiden een stevige stap voorwaarts kan zetten voor wat
betreft haar positie binnen de Metropool Regio Amsterdam.
In de gemeentelijke Visie op Velsen 2025 en de daaruit
voortvloeiende Woonvisie 2025 geeft de gemeente al aan
dat zij zich als groeigemeente ziet binnen deze regio. En
dat IJmuiden met een eigen profiel zich centrum-stedelijk
duurzaam moet ontwikkelen.

IJmuiden, Rauw aan Zee

Niet alle componenten van de identiteit van IJmuiden
kunnen door iedereen als positief uitgelegd worden. Of
misschien toch wel? De vraag is niet wat er aan IJmuiden
moet veranderen om aan de algemene vraag te voldoen.
Als het van belang is onderscheidend te zijn, dan is de vraag
dus in welke context het aanbod van IJmuiden positief te
beoordelen is, en voor wie die context positief is.
De ‘voorkant’ van IJmuiden ligt aan de zeezijde, die
zorgt voor de oorsprong en voorsprong van IJmuiden;
een toegangspoort voor de havens van Amsterdam én
een uitvalsbasis voor een grote visserij-industrie. De
landzijde van IJmuiden is als een achteruitgang: rommelig,
ontoegankelijk en daardoor niet echt uitnodigend. Aan de
achterzijde zijn de kwaliteiten van IJmuiden niet makkelijk
te vinden. De gemeente wil daar graag verandering in
aanbrengen. Zij wil het ‘achterland’ uitnodigen de havens,

het strand en de pieren te bezoeken en te beleven.
Daarnaast wil zij samen met ondernemers het aanbod
versterken. Deze ontwikkelingen moeten IJmuiden helpen
keuzes te maken. Keuzes voor een eigen claim, een
eigen onderscheidend aanbod en een bijzondere manier
om dat aanbod te promoten. Vrij vertaald: vanuit welk
perspectief is een ruige, spannende plek iets positiefs met
aantrekkingskracht?
Uit een concurrentieonderzoek en een onderzoek naar
relevante deelgebieden binnen onder meer het toerisme,
bleek dat er een grote overlap te vinden is tussen de
identiteit van IJmuiden en een groeiende behoefte bij
bezoekers aan een authentieke, ruige bestemming. Een
bestemming die zich niet mooier wil voordoen dan hij is.
IJmuiden is namelijk wars van mooimakerij: “Dit is wie we zijn
en als je daar van houdt, kun je het hier heel erg naar je zin
hebben”. Bezoekers moeten IJmuiden vooral nemen zoals
het is. IJmuiden is stoer en niet gemaakt door of voor watjes.
Hier wordt hard gewerkt en dat is goed zichtbaar. In de
havens, bij de sluizen, in de offshore-industrie en bij Tata
Steel. En na het werken is het goed toeven op het strand.
Er zijn hier geen ultrahippe beachclubs waar getoast wordt
met champagne. Hier drinkt men bier of een stevige witte
wijn bij de verse vis die rechtstreeks van de vissersboten
komt. Het terras biedt uitzicht op geharde buitensporters
die genieten van de rauwe elementen. Van kitebuggy tot
zeewaardig zeiljacht, IJmuiden is dé plek. De uitdrukking
‘slecht weer bestaat niet, alleen slechte kleding’ zou zomaar
een lokaal gezegde kunnen zijn.
In IJmuiden wordt gewerkt aan de samenhang om al dat
rauwe met elkaar te verbinden en nog sterker te maken. De

verbindende factor daarbij is ‘rauw’, want dat is wat IJmuiden
is. Qua karakter en qua verschijningsvorm. De doelstelling is
om bezoekers uit het achterland uit te nodigen om IJmuiden
écht te beleven. Maar IJmuiden biedt de bezoeker nu meer
context dan daarbij passend aanbod. Daarom zal naast het
bestaande aanbod nog veel passends ontwikkeld moeten
worden. Die ontwikkeling betekent dat de samenwerking
tussen gemeente en ondernemers een sterk fundament
nodig heeft, een gemeenschappelijke claim voor IJmuiden.
De claim ‘IJmuiden, Rauw aan Zee’ biedt dat.
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1.4 Van claim naar merk
‘IJmuiden, Rauw aan Zee’ is allereerst een spiegel die moet
helpen bij het erkennen van de eigenheid. Want met die
erkenning, komt er ruimte voor trots en kansen. ‘IJmuiden,
Rauw aan Zee’ is dus een denkrichting voor nieuwe ontwikkelingen die moet helpen bij het maken van keuzes over
wat passend en wenselijk is voor zowel de inwoners als
bezoekers. Het kan als leidraad dienen bij het inrichten van
de openbare ruimte, als het gaat om functionaliteit, materiaalkeuze en uitstraling. Het is een instrument voor plannen
waar derden de gemeente of ondernemers mee benaderen.
En niet in de laatste plaats is het een stevige basis voor een
sterke positionering als ‘gebiedsmerk’ binnen de Metropool
Regio Amsterdam.
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1.5 Ontwikkeling van het gebied
aan de Zuidpier
(het gebied vanaf de jachthaven tot aan het Kennemermeer)

Door de gestage ontwikkeling van de rafelranden van
Amsterdam, wordt de mentale afstand tot die stad steeds
kleiner. Sterker, veel zaken die nu nog in Amsterdam
plaatsvinden, zouden qua ruimtebehoefte en uitstraling
beter bij ‘IJmuiden, Rauw aan Zee’ passen. Want waar
anders kan binnen de Metropool Regio Amsterdam zo’n
authentieke, ruige bestemming gevonden worden met
de mogelijkheid deze door te ontwikkelen tot een geheel
nieuwe kustplaats.

Genius loci van het gebied aan de Zuidpier

Wie rondloopt in het gebied aan de Zuidpier wordt telkens
verrast door de contrasten. Een prachtig natuurgebied met
glooiende duinen die middels strandovergangen toegang
bieden tot een van de breedste stranden van Nederland.
De beste plek voor de ruigere strandsporten: met hoge
snelheid razen de kitebuggy’s voorbij terwijl een mêlee aan
kitesurfers het decor bepalen. De wind kan hier onbedaarlijk
gieren, maar desondanks liggen de jachten veilig in de
haven. De vallen klingelen onophoudelijk tegen de masten,
de meeuwen krijsen om aandacht en veroveren vis op de
vissers. En op de achtergrond trekken altijd de pluimen uit
de hoogovens naar de hemel. Het gebied aan de Zuidpier is
eigen en vraagt om erkenning.

Naamgeving

IJmuiden aan Zee, het Kennemerstrand, ‘de Kustvisie’,
Marina Seaport, IJmuiden Zuid, zomaar wat namen voor
het gebied aan de Zuidpier die in omloop zijn. Met de
ontwikkeling van dit bijzondere gebied ontstaat ook de
behoefte aan een naam die écht passend is. Een naam
die net zo nieuw is als deze ontwikkeling en die aansluit
bij ‘IJmuiden, Rauw aan Zee’. Een naam die nieuwe én
bestaande bewoners met trots vervult. De naamgeving zal
onderdeel worden van de marketing en communicatie voor
dit gebied. Voorlopig noemen wij het gebied ‘Kustplaats
IJmuiden aan Zee’.

Een unieke samenwerking

Dit Ambitiedocument beschrijft een unieke samenwerking
tussen ambitieuze ontwikkelende partijen die het initiatief
hebben durven nemen voor de verdere ontwikkeling van
het gebied aan de Zuidpier, de nieuwe Kustplaats IJmuiden
aan Zee. Een ontwikkeling waarbij met erkenning voor
verschillende belangen samengewerkt wordt aan de
concrete invulling van de waarden zoals die met ‘IJmuiden,
Rauw aan Zee’ al benoemd zijn. Dit keer niet als een
constatering achteraf, maar als uitgangswaarden bij de
verdere ontwikkeling van een uniek gebied. Op die manier
kan nieuwe bebouwing gemakkelijk wortelschieten en
zullen toekomstige bewoners en gebruikers zich nauwelijks
voor kunnen stellen dat dit gebied niet altijd al zo bedoeld
was. Deze ontwikkeling heeft het tij mee. Zowel economisch
als qua maatschappelijke relevantie. Nooit was er een beter
moment dan nu.
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1.6 Historie van planvorming
Sinds het ontstaan van het gebied is uitvoerig nagedacht over de ontwikkeling ervan. Het gebied kent dan ook een langjarig proces
van planvorming en pogingen om het gebied tot ontwikkeling te brengen. Maar telkens zat het tij toch tegen, ontbrak de relevantie of
waren er omstandigheden die er voor zorgden dat de potentie die het gebied heeft niet ten volle benut kon worden.
Kennemerstrand 1991

Eind jaren ’80 is lang gediscussieerd over de bestemming
van deze vlakte. Zo was er een Amsterdams voorhavenplan
en het plan Zeemuiden, een idee om de vlakte te benutten
als woningbouwlocatie. Uiteindelijk is gekozen voor een
recreatief-toeristische bestemming, resulterend in het
aangepast plan Kennemerstrand 1991. Uitgangspunten van
dat plan waren:
• Onderscheid in gebieden met intensief en extensief
recreatief gebruik;
• Mengen van functies natuur en recreatie;
• Ontwikkeling van drie deelgebieden (centrum, midden en
natuur).
Begin jaren ’90 zijn grote delen van dit plan uitgevoerd:
de jachthaven, het hotel, de Zuid-Boulevard met winkels
en horecavoorzieningen, de parkeerterreinen en het
binnenmeer met aanleg van fiets- en wandelpaden.

Kustvisie 1999

Herziene Kustvisie 2006

In de jaren na vaststelling van de kustvisie 1999 liepen
betrokken partijen al snel tegen een aantal hindernissen
aan. Hierdoor konden de maatregelen en bouwprogramma’s
die beoogd werden met de Kustvisie 1999 geen doorgang
vinden.

Door verschillende omstandigheden, waaronder het
uitbreken van de crisis in 2008, is het ontwikkelen van de
Herziene Kustvisie 2006 nooit van de grond gekomen.

In 1998 is een tweede fase voor de ontwikkeling van het
gebied ingezet. Reden hiervoor was dat de economische en
recreatieve potentie en de mogelijkheden voor woningbouw
in het gebied na uitvoering van de plannen in 1994 niet
volledig tot hun recht kwamen. Uitgangspunten van de
Kustvisie 1999 waren:
• Versterken van toeristische en recreatieve potenties van
het gebied met als doel een levensvatbare exploitatie;
• Realiseren van 500 verblijfseenheden in het gebied,
waaronder 135 woningen;
• Realiseren van een toeristische ontsluitingsweg,
doorgetrokken spoorlijn en een hoogwaardig openbaar
vervoerbaan;
• Aanpassen van noordelijke begrenzing Nationaal Park.

Met de Herziene Kustvisie uit 2006 zijn deze problemen ter
hand genomen en is er gekeken naar nieuwe oplossingen.
Uitgangspunten van de Herziene Kustvisie 2006 waren:
• Gebiedsontwikkeling is wel mogelijk zonder de
aanleg van een alternatieve gebiedsontsluiting,
welke niet mogelijk is vanwege de aanwijzing als
Natuurbeschermingswet-gebied. De bestaande
ontsluitingsweg via de Kromhoutstraat heeft voldoende
capaciteit;
• Buitendijks bouwen: het risico op overstroming werd
beperkt en ontwikkeling mogelijk gemaakt door een
aantal voorstellen;
• Habitat (Natura 2000) aanwijzing van het binnenmeer,
met voorstellen om het gebied ten noorden van het
binnenmeer, rekening houdend met de aanwezige
natuurwaarden, verder te ontwikkelen.
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1.7 Doel van dit Ambitiedocument
De ontwikkeling van de Kustplaats IJmuiden aan Zee
kent een aantal belangrijke ontwikkelende partijen:
KondorWessels Vastgoed BV, Marina Seaport IJmuiden
BV, Kennemerstrand NV/Kennemermeer BV en de
gemeente Velsen. Deze samenwerkende partijen
hebben met o.a. OKRA Landschapsarchitecten en andere
adviseurs in de afgelopen periode onderzocht wat nodig
is voor een succesvolle gebiedsontwikkeling. Ook is en
wordt doorlopend overleg gevoerd met een andere
belangrijke groep in het gebied;de eigenaren van de
horeca- en retailpanden aan de Kennemerboulevard. Dit
Ambitiedocument is hier het product van.
De tijd is rijp om het gebied te ontwikkelen tot de nieuwe
Kustplaats IJmuiden aan Zee. De samenwerkende partijen
zijn er onder andere van overtuigd dat het noodzakelijk
is om het gebied gezamenlijk en met een nauwe
betrokkenheid van alle stakeholders in en om het gebied
en stap voor stap, maar wel integraal te ontwikkelen”. De
potentie van de haven, het strand en de duinen en de
samenhang daartussen is zo groot en belangrijk dat het
een enorme gemiste kans zou zijn om losse individuele
ontwikkelingen naast elkaar te laten ontstaan. Daartoe
is een gezamenlijke ambitie, visie en ontwikkelstrategie
essentieel.
De samenwerkende partijen zijn gezamenlijk, maar vanuit
hun verschillende rollen en belangen, verantwoordelijk voor
de langjarige gebiedsontwikkeling. Deze samenwerking is
formeel vastgelegd in de Samenwerkingsovereenkomst
(SOK) tussen KondorWessels Vastgoed BV, Marina Seaport
IJmuiden BV, Kennemerstrand NV/Kennemermeer BV en
de gemeente Velsen. Deze samenwerking krijgt concreet
vorm met de Projectorganisatie. In het Projectplan

wordt beschreven hoe die Projectorganisatie er uit ziet en
opereert.
Daarnaast zijn er drie Principe-Ontwikkelovereenkomsten
(POOK) gesloten tussen Marina Seaport IJmuiden BV,
Kennemermeer BV en KondorWessels Vastgoed BV.
In deze POOK’s zijn de privaatrechtelijke afspraken
tussen eigenaren en de ontwikkelaar vastgelegd over
op welke wijze gronden en bebouwing gefaseerd
wordt afgenomen door KondorWessels Vastgoed,
wie welke verantwoordelijkheid heeft in de grond- en
vastgoedontwikkeling, hoe risico’s worden gedeeld en hoe
en wanneer financieel wordt afgerekend. Ook is een eerste
globale Ontwikkelexploitatie gemaakt, bestaande uit het
samenhangende geheel van grond- en vastgoedexploitaties
voor de afzonderlijke deelgebieden en voor het gehele
gebied.
In dit Ambitiedocument worden de grote lijnen van de
gezamenlijke ambitie, visie en ontwikkelstrategie neergezet,
en wordt beschreven hoe de samenwerkende partijen
de volgende stap in de ontwikkeling van dit gebied
vorm en inhoud willen gaan geven. Dat betreft zowel de
inhoud (op hoofdlijnen) als de wijze van ontwikkelen. Het
Ambitiedocument vormt een actualisatie van de Herziene
Kustvisie 2006 en geeft duiding aan de daarin verwoordde
gewenste ontwikkeling van het gebied. Het doel van het
Ambitiedocument is tweeledig:
• Het zet de lange termijn visie, ambities en doelen voor
het gebied neer (de zogenaamde stip aan de horizon);
• Het geeft de ruimtelijke, programmatische en
procesmatige vertrekpunten, die als input dienen voor de
planvorming en -uitwerking voor het gebied.

Het Ambitiedocument is daarmee vooral een strategisch
planinstrument en zeker nog geen uitgewerkt masterplan.
Het geeft richting aan de gebiedsontwikkeling, maar
bevat veel flexibiliteit voor uitwerking van verschillende
scenario’s. Deze flexibiliteit is een cruciaal uitgangspunt
om gedurende het proces in te kunnen spelen op
ontwikkelingen, nieuwe inzichten, veranderende markt- en
sociaal-maatschappelijke omstandigheden gedurende het
langjarige ontwikkelingsproces. Alleen zo kunnen kansen
en mogelijkheden voldoende worden benut en kan de
kwaliteit en continuïteit van de gebiedsontwikkeling worden
gewaarborgd.
Dit Ambitiedocument confirmeert zich aan een aantal
belangrijke bestaande uitgangspunten voor het gebied,
zoals deze waren vastgelegd in de Herziene Kustvisie uit
2006. Op een aantal onderdelen worden, met de kennis van
nu,nieuwe keuzes gemaakt. Zo denken we het parkeren
anders op te kunnen lossen, geeft een sterke clustering
van horeca, commerciële en culturele voorzieningen meer
kansen voor ondernemers en maakt de toevoeging van
meer en gevarieerde typen woningen voor uiteenlopende
doelgroepen het een gezond toekomstbestendig gebied.
Dit Ambitiedocument vormt voor de samenwerkende
partijen samen met de Samenwerkingsovereenkomst, het
Projectplan en de Principe-Ontwikkelovereenkomsten
het vertrekpunt voor de volgende stappen van de
gebiedsontwikkeling.

Projectontwikkeling

Gebiedsontwikkeling

SOK
Meewerken en faciliteren
van publiekrechtelijk kader

Gemeente

KWV
Ontwikkelende partijen
doen alles KWV financiert

Seaport IJmuiden

Kennemermeer

(P)OOK 1

(P)OOK 2

(P)OOK 3

KWV

KWV

KWV

Seaport IJmuiden

Kennemermeer

Boulevard-Zuid
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1.8 Vervolgproces
Na het vaststellen van dit Ambitiedocument door de Raad
van de gemeente Velsen volgt een periode van planvorming
en verdere uitwerking met alle belanghebbende partijen
(stakeholders) in het gebied. Het Ambitiedocument
vormt de input voor het vervolgproces dat leidt tot een
Ontwikkelplan.
Het Ontwikkelplan is het plan op hoofdlijnen voor
het hele gebied, waarin o.a. het stedenbouwkundig
plan, het ontwerp voor de openbare ruimte en een
beeldkwaliteitsplan zijn opgenomen. Dit document
vormt het raamwerk waarbinnen de toekomstige
gebiedsontwikkeling wordt uitgevoerd. Het Ontwikkelplan
vormt tevens het ruimtelijk kader voor het opstellen van het
bestemmingsplan en voor de concrete uitwerking van de
ontwikkelvelden.
Als het globale Bestemmingsplan voor het hele gebied
is vastgesteld wordt stap voor stap, per deelgebied,
het Ontwikkelplan gefaseerd uitgewerkt in meerdere
gedetailleerde bouwplannen (waaronder de architectuur
en het inrichtingsplan voor de openbare ruimte) voor dat
deelgebied. Deze bouwplannen fungeren als input voor de
Omgevingsvergunningen.

Ambitiedocument



Doelen en ambities



Visie & concept



Belangrijke randvoorwaarden voor de ontwikkeling



Flexibiliteit in uitwerking

Ontwikkelplan



Stedenbouwkundig
plan op hoofdlijnen



Plan openbare ruimte



Beeldkwaliteitsplan

Uitwerking
en ontwikkeling
deelplan 1

Bestemmingsplan



... deelplan 2

Globaal
bestemmingsplan
(hele gebied)

... deelplan 3
enz.


Per deelgebied
gefaseerde uitwerking in
een gedetailleerd
stedenbouwkundig en
architectonisch plan
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1.9 Leeswijzer
Hoofdstuk 2 beschrijft de ambitie, doelen en
ontwikkelstrategie voor de ontwikkeling van het gebied.
In hoofdstuk 3 komt het concept op hoofdlijnen voor
het nieuwe gebied aan bod. Dit hoofdstuk beschrijft o.a.
de randvoorwaarden voor de gebiedsontwikkeling, de
hoofdopzet van de openbare ruimte en de belangrijkste
principes en spelregels voor de planvorming en uitwerking
van de verschillende ontwikkelvelden.
Ten slotte beschrijft hoofdstuk 4 de vervolgstappen die
nodig zijn om de ambitie verder te brengen.
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2. De Ambitie
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2.1 Kustplaats IJmuiden aan Zee
Het gebied aan de Zuidpier is een nieuw, buitendijks ‘man made’ gebied met een korte geschiedenis omdat het nog maar ‘net’ bestaat. In de afgelopen 25 jaar zijn een paar belangrijke ontwikkelingen tot stand gekomen, maar toch is het nog steeds vooral een
leeg en wijds gebied. Dit schept de unieke kans om iets nieuws te beginnen.
Uniek, ideaal, gezellig, bruisend, stedelijk en toch dorps.
Bijvoeglijke naamwoorden laten zich gemakkelijk gebruiken
in teksten over nieuw te bouwen locaties. Maar wat moet
er gebeuren om toekomstige bewoners en bezoekers het
gevoel te geven niet in een reclamedecor te verblijven?
Welke kennis is nodig? Welke materialen moeten worden
gebruikt? Hoe moeten de gebouwen zich verhouden tot de
omgeving? Of tot elkaar? Hoe zullen mensen de omgeving
ervaren? Tot welk gedrag worden zij verleid door de
inrichting van de openbare ruimte? Dit zijn geen abstracte
vragen voor een tekstschrijver, maar concrete thema’s voor
de samenwerkende partijen, die vanuit de menselijke maat
willen denken én handelen.
Als wereldwijd gezocht wordt naar succesvolle voorbeelden
van stedelijke ontwikkeling valt steeds weer op hoe weinig
deze plekken met elkaar gemeen lijken te hebben. Slechts
de ervaring van de bewoners komt overeen. Zij hebben
een plek gevonden die ‘eigen’ voelde, ongeacht de omvang
van die plek of de bebouwing die er staat. Dit gebrek aan
eenvormigheid is voor ons een signaal. Verscheidenheid
en ruimte voor initiatieven lijken heel belangrijke factoren
te zijn voor succes. Het ontwikkelproces zoals wij dat voor
ons zien geeft ruimte aan de ambitie van de toekomstige
bewoner en maakt van de bewoner meer dan slechts een
consument van het woningaanbod. De bewoner moet zijn
creativiteit en energie kunnen aanwenden voor de kwaliteit,
beleving en leefbaarheid van zijn omgeving.

De ambitie is ruimte te creëren voor bewoners en
bezoekers. Uiteindelijk leven, wonen, werken en recreëren
hier allerlei verschillende groepen mensen die samen een
nieuwe gemeenschap gaan vormen. Mensen die zich
verbinden met deze nieuwe plek en met elkaar. Zo ontstaat
een nieuw dorp dat kan uitgroeien tot een Kustplaats met
stedelijke kracht.
Een bijzondere, duurzame, waardevolle, blijvend
gewilde Kustplaats met een sterke eigen identiteit, een
uitmuntend woonklimaat en een veelzijdig aanbod van
voorzieningen. Een programmatisch gemengd gebied
dat onderscheidend is (in beleving, in woningtypen, in
stedenbouw, in architectuur) en van hoogwaardige kwaliteit
(van de voorzieningen, van de openbare ruimte en van de
gebouwen).
Het is niet de minste ambitie. Maar het is de overtuiging
van de samenwerkende partijen dat dit de manier is waarop
we het moeten aanpakken. Het waarmaken van deze
ambitie is geen kwestie van ‘even een plan maken en dan
maar bouwen’. Wat daar onder andere voor nodig is, is het
ontwikkelen van een nieuwe, sterke, eigen, dynamische
identiteit en het maken van een plan die de lange termijn
visie en doelen neerzet maar waarin ruimte is om te
reageren op veranderende inzichten en omstandigheden.
Daartoe is behoefte aan een slagvaardige samenwerking
die stap voor stap het gebied ondernemend gaat
ontwikkelen met de op elk moment juiste woonproducten
en commerciële, recreatieve, toeristische en culturele
voorzieningen.

Wat we daarmee niet bedoelen is dat we simpelweg gaan
maken wat ‘de markt’ ons lijkt te dicteren. Dan krijg je
eenheidsworst. En dat is precies wat we hier niet willen. Dit
gebied is zó bijzonder, dat juist bijzondere producten hier
op hun plaats zijn. Geen onpersoonlijke grote projectmatige
seriebouw. Geen Belgische kust. Geen Vinex-wijk. Geen
rijen woningen die er allemaal hetzelfde uitzien. Geen
‘historiserende architectuur’.
‘IJmuiden, Rauw aan Zee’ is onze denkrichting voor deze
ontwikkeling, die moet helpen bij het maken van keuzes
over wat passend en wenselijk is voor zowel de bewoners als
bezoekers. Dit is primair ontwikkeld als toeristische claim,
maar voor het gebied is deze claim breder te gebruiken.
Want ‘IJmuiden, Rauw aan Zee’ beschrijft nadrukkelijk de
fysieke context van het gebied. Daarom is dit ook van
toegevoegde waarde voor onderwerpen als vermaak,
verblijf, wonen en werken.
We willen aansluiten bij het unieke karakter, de genius
loci, van het gebied, én bij lange termijn trends in de
samenleving (zoals bijvoorbeeld duurzaamheid en de
behoefte aan ‘echtheid’, aan vrijheid, aan een eigen plek en
aan meer verbinding met mens en natuur). We gaan een
grote variatie aan doelgroepen aanspreken, die gemeen
hebben dat ze zoeken naar ‘iets anders, iets bijzonders’. Die
hier hun leven willen en kunnen vormgeven zoals ze dat
eigenlijk al lang wilden.
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2.2 Doelen
2.2.1

Divers programma, typologieën en doelgroepen

In het hoogseizoen is het gebied aan de Zuidpier druk en
florerend met alle strandbezoekers vanuit heel IJmuiden
en omgeving, maar buiten het zomerseizoen is het gebied
bijna desolaat en uitgestorven. Het gebied vraagt om
meer levendigheid en dynamiek in alle seizoenen en
gedurende doordeweekse dagen en meer aanwezigheid
van mensen gedurende 24 uur per dag. Meer mensen dan
nu moeten op verschillende manieren gebruik gaan maken
van het gebied, er moet veel meer en langduriger leven
op straat komen. Dat betekent een functiemenging van
o.a. wonen, werken, recreëren en bezoeken. Een kritische
massa aan woningbouwprogramma is ook nodig om het
gebied voldoende te activeren én te kunnen voorzien van
voldoende draagvlak voor (dagelijkse) voorzieningen.
De ambitie is om een veelzijdig (woon)milieu te creëren
dat een gemêleerd gezelschap van verschillende nieuwe
stedelijke doelgroepen gaat aanspreken, die mede de
plek gaan vormgeven en eigen maken. Of het nu een
permanente of een tijdelijke bewoner is. Jongeren, ouderen,
gezinnen, singles. Een bezoeker voor één of vele dagen.
Een booteigenaar met vaste ligplaats of een toevallige
passant. Een ondernemer in buitensporten. Iemand die
hier zijn bedrijf aan huis heeft. Een horecaondernemer
met een BBQ- of een visrestaurant. Een groep vrienden
met een gezamenlijke hobbyschuur. Een paar bedrijfjes in
ambachtelijke bedrijfsverzamelgebouwen.

Woningbouwprogramma
Voor het woningbouwprogramma streven we, zowel
op gebiedsniveau als op gebouwniveau, een grote
verscheidenheid aan woningtypologieën na, met een
brede differentiatie in grootte en prijsklassen, dat deze
variëteit aan doelgroepen aantrekt. Het gaat om een mix
van grondgebonden woningen, grondontsloten woningen
met bijzondere stapelingen, appartementen, lofts,
casco’s, woningen voor woongroepen, waterwoningen,
drijvende woningen, havenwoningen, paalwoningen,
pakhuiswoningen, duinwoningen, vakantiewoningen en
mogelijke andere typen.
Het doel is een levendig milieu met functiemenging
en een divers programma met veel variëteit voor een
veelheid aan doelgroepen. Daarnaast moeten met de
gebiedsontwikkeling ook belangrijke financiële doelen
worden gehaald. Deze doelen hebben een relatief
hoge stedelijke dichtheid (in massa, bouwvolume en
woningaantallen) tot gevolg met een veelheid aan functies
en typologieën.
Het concept op hoofdlijnen (in hoofdstuk 3 wordt hier
dieper op ingegaan) geeft ruimte aan maximaal 130.000 m2
bvo aan totaal programma (alle functies samen, maar excl.
gebouwd parkeren), waarvan maximaal ca. 100.000 m2 bvo
aan programma voor permanente bewoning. Vertaald naar
het aantal permanente woningen in het hele plangebied
denken we dat dit totaal tot ca. 600 tot 850 woningen leidt.

Dat is een grote bandbreedte omdat de uiteindelijke
exacte aantallen onder andere sterk afhangen van de
gemiddelde grootte van woningen en de bandbreedte
daarin. Die worden in deze fase nog niet bepaald, omdat de
keuze voor woningtypologie, -grootte en -marktsegment
zo laat mogelijk genomen wordt om zo goed mogelijk
aan te sluiten bij de behoefte van de bewoners en
marktontwikkelingen. In de fase van het maken van het
Ontwikkelplan zullen diverse trend- en marktonderzoeken
voor het woningbouwprogramma worden uitgevoerd.
Daarin zullen onder andere de aantallen, variatie in
typologieën en -grootte en de afzet van woningen per jaar
verder worden onderzocht. In de latere bouwplanuitwerking
per deelgebied worden die in detail bepaald.
In hoofdstuk 3 wordt dieper ingegaan op het maximale
programma en de bandbreedte van woningaantallen. Of
het mogelijk, haalbaar en wenselijk is om het maximale
programma te ontwikkelen moeten de volgende fasen van
planvorming, vele onderzoeken en samenwerking met alle
stakeholders gaan uitwijzen.
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2.2.2

Economische, toeristische en recreatieve ontwikkeling

Naast het ontwikkelen van een geheel nieuw woonmilieu,
is een belangrijk doel het optimaal benutten en versterken
van de economische, recreatieve en toeristische vitaliteit
en potentie van het gebied, o.a. door verbetering,
verbinding en uitbreiding van de toeristische en recreatieve
voorzieningen.
Voor de recreatie en toerisme van de toekomst van de
Kustplaats wordt gezocht naar ‘de perfecte golf’, een
samenhang met de directe omgeving, de huidige situatie
en de kansen die de haven, het strand en de duinen in de
toekomst met zich mee brengt. Het doel voor dit onderdeel
is om het gebied aantrekkelijker te maken gedurende het
hele jaar. Daarvoor zal een bredere doelgroep moeten
worden bereikt dan alleen strandbezoekers.
Dit vereist o.a. bijzondere functies die het gebied een eigen
inkleuring geven en die mensen naar het gebied kunnen
trekken. Dat kunnen functies zijn in de commerciële of
culturele hoek, leisure, maatschappelijke functies, specifieke
retailconcepten, ontmoetingsfuncties, enz. Een belangrijke
opgave is om hiervoor concepten te ontwikkelen, en
beoogde ondernemers en instanties naar het gebied te
trekken. Dit is een ambitie die met vereende krachten tot
stand gebracht zal moeten worden; de gemeente (bestuur
en werkapparaat), ontwikkelaars, investeerders en andere
betrokken partijen zullen ieder hun bijdrage hieraan moeten
leveren.

Horeca, retail, slechtweervoorzieningen
Momenteel is er 3.590m2 aan horeca en retail aanwezig
in het gebied. In de Herziene Kustvisie 2006 was een
horecaprogramma van 5.050m2 geraamd, waarbij de extra
horecameters alleen werden toegevoegd als onderdeel van
de slechtweervoorzieningen, gebaseerd op het onderzoek
uitgevoerd door ZKA in 2006. Uitbreiding van horeca
en winkels is volgens dit onderzoek pas mogelijk nadat
nieuwe functies in het plangebied zijn toegevoegd zoals
woningen, vakantiewoningen en slechtweervoorzieningen.

Voor dit Ambitiedocument zullen wij niet afwijken
van de Herziene Kustvisie 2006. Hierin lag het totale
horeca- en retailprogramma in het gebied, inclusief de
slechtweervoorzieningen, tussen de 11.500 m2 en 15.000
m2.
Deze hoeveelheden zijn voor dit Ambitiedocument een
aanname voor het te realiseren programma. In een latere
fase waarbij het Ontwikkelplan wordt gemaakt, zal een
gelijkwaardig onderzoek als ZKA worden uitgevoerd om een
actueel beeld te krijgen voor het te realiseren programma.
Door het toevoegen van slechtvoorzieningen zal het accent
liggen op de versterking van dag- en verblijfsbezoek,
waarbij een verlenging van het seizoen wordt bereikt. Deze
zijn gekoppeld aan verschillende thema’s, maar allen weer
passend bij IJmuiden Rauw aan Zee.

Strandplein
Positionering van voorzieningen, recreatie en toerisme
in het gebied is belangrijk. Daarom wordt op de
strandovergang een nieuw plein gecreëerd waar
voorzieningen, detailhandel en horeca geconcentreerd
worden, in combinatie met woningen. Het strandplein wordt
een centrale ontmoetingsplek in het gebied waar alle wegen
en paden bij elkaar komen en waar bewoners en bezoekers
steeds vanzelf langs komen. Op deze manier ontstaat een
plein waar voor ondernemers in retail, horeca en leisure
goede verdienkansen zijn. Het strandplein zal ook genoeg
ruimte bieden voor kleine horeca, zoals foodtrucks, en leent
zich voor activiteiten, zoals kleine concertjes en optredens
of langdurigere (zomer)evenementen.

Eten
Scheveningen is een goed voorbeeld waar de visindustrie
onderdeel is geworden van het imago van Scheveningen.
IJmuiden heeft deze mogelijkheid ook. Hier moet vis
gegeten worden, op straat of juist in hoogwaardig culinair
visrestaurant met uitzicht over de haven. In de haven zijn
al tal van visrestaurants te vinden, in de Kustplaats liggen

hier nog kansen. De liefhebber zal speciaal hiervoor naar
IJmuiden komen. Ook blijven de bestaande strandpaviljoens
ruimte en plek bieden voor bezoekers voor het hele jaar
door. Natuurlijk zullen de bestaande horecaondernemers
van de boulevard ook een plek krijgen als zij dit wensen,
wie heeft er nou geen zin in een ambachtelijk patatje
met verse mayo. Verder kan worden gedacht aan andere
bijzondere voorzieningen en horecagelegenheden zoals
een whiskystoker waar de liefhebber speciaal voor naar de
Kustplaats komt.

Evenementen
Festivals en evenementen zijn populair. De algemene trend
in de afgelopen jaren is dat de hoeveelheid evenementen
sterk toeneemt. IJmuiden aan Zee wil zich nog sterker gaan
manifesteren via (bestaande) evenementen als (Pre-)Sail. Bij
de boulevard zijn nu al diverse evenementen zoals de Magic
Show en vele braderieën, op het strand vinden vooral veel
wind- en watersportevenementen plaats. Met het nieuwe
programma en het centrale strand/evenementenplein zal
het voor organisatoren van evenementen aantrekkelijk
worden om evenementen te organiseren in IJmuiden aan
Zee. Momenteel wordt gewerkt aan het opstellen van een
nieuw evenementenbeleid door de gemeente Velsen. Ook
IJmuiden aan Zee wordt daar in meegenomen.

Sportief, actief en avontuur
Het uitgangspunt is dat het voor zowel groepen als
individuen mogelijk moet zijn omsportieve, actieve
en avontuurlijke activiteiten te doen in IJmuiden aan
Zee. In het gebied zitten al verschillende ondernemers
die dit soort programma aanbieden, de vele wind- en
watersportmogelijkheden passen perfect in de uitstraling
van IJmuiden Rauw aan Zee. De ondernemer bij de klimtoren
met paviljoen bij het binnenmeer wil graag uitbreiden in
het gebied door een groepsaccommodatie te realiseren. In
overleg moet bepaald worden op welke locatie dit het beste
kan, maar het uitgangspunt is dat deze ondernemer in het
gebied moet kunnen blijven.
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Natuur en cultuur

Recreatieve woningen

Met het binnenmeer en het beschermde natuurgebied
grenzend aan het gebied vinden de samenwerkende
partijen het belangrijk dat er een informatiepunt komt
voor het Nationaal Park. Er is op dit moment al een
tijdelijk informatiepunt voor het Nationaal Park ZuidKennemerland ingericht door Natuurmonumenten bij
het hotel. Uitgangspunt is dat dit te zijner tijd verplaatst
wordt naar een vast locatie, bijvoorbeeld als onderdeel van
BRAK! IJmuiden. Dit kustinformatiecentrum wordt dan ook
de toegangspoort tot het natuurgebied. Het is belangrijk
dat het binnenmeer toegankelijk blijft voor bezoekers en
recreanten. Voor de beleving van het natuurgebied is het
essentieel dat het binnenmeer zichtbaar is en dat langs
het water gelopen kan worden. Recreatieve wandel en
fietsroutes rondom dit binnenmeer maken het mogelijk om
kortere tochtjes door de natuur te maken vanuit het gebied.
Een recreatieve wandel en fietsroute zal een verbinding
tussen het binnenmeer en het kleine strand vormen langs
de oostkant van de jachthaven.

Het duinlandschap met de bunkers, het Kennemermeer, de
jachthaven Marina Seaport en het strand met de pieren. Dit
maakt het gebied zo bijzonder en een aantrekkelijke plek
voor recreatieve woningen. Tegenwoordig zijn toeristen
ook bewuster geworden van een bijzondere omgeving
en geven meer om kwaliteit en duurzaamheid. In de
Kustplaats IJmuiden aan Zee zullen kwalitatieve, duurzame
en bijzondere accommodaties worden gerealiseerd voor
de toerist. De recreatiewoningen worden per week of
gedeelte daarvan verhuurd aan steeds andere bezoekers.
Daarmee wordt het aantal bezoekers jaar rond vergroot.
Duinwoningen die verweven zijn met het duinlandschap of
‘rauwe’, stoere drijvende vakantiewoningen in de jachthaven
en op de kade. Midden in de natuur of juist tussen de boten,
de Kustplaats IJmuiden aan Zee heeft het. Dit sluit goed aan
bij de trend van overnachten op bijzondere locaties, wat
tevens een speerpunt is in het Economische Programma
van de gemeente. De ambitie is dat er in het gebied
minimaal 100 recreatieve woningen worden toegevoegd.
Hiervoor moeten één of meerdere beleggers worden
gevonden en betrokken bij de uitwerking van deze ambitie.

Kustinformatiecentrum BRAK! IJmuiden
De gemeente Velsen heeft het initiatief genomen voor het
realiseren van een kust informatie centrum in IJmuiden aan
Zee. De raad heeft hiervoor een groot bedrag gereserveerd.
Het concept voor het kust informatie centrum baseert
zich op het opvallend grote contrast tussen enerzijds de
natuur van kust- en duingebied en anderzijds industrie,
havens, visserij en scheepvaart. Dit biedt een kader voor
contrastrijk denken over thema’s die spelen aan de kust.
Onder de naam BRAK! IJmuiden (zie bijlage) worden
wisselende tentoonstellingen georganiseerd over actuele
discussiethema’s die spelen aan de kust. Daarbij worden
debatten en natuur- en milieueducatieprogramma’s
georganiseerd. BRAK! IJmuiden moet één van de landmarks
van dit gebied worden, een iconisch gebouw dat vanaf
een dakterras uitzicht biedt op de opvallende contrasten
in de directe omgeving. De vrij toegankelijke delen van
het gebouw zoals de horeca, de natuurspeeltuin en de
centrale hal worden een belangrijke ontmoetingsplek en
toegangspoort voor het gebied. Hier starten excursies in
het natuurgebied of op zee, en is informatie te vinden over
de directe omgeving.

De recreatieve as en de nautische kade
Daar waar de voorzieningen voornamelijk geclusterd
worden bij het strandplein zullen de recreatieve
voorzieningen vooral aan de oostkant van de jachthaven
een plek krijgen en samen met specifieke (slechtweer)
voorzieningen zich situeren rondom een recreatieve as.
Zoals eerder aangegeven, vinden de samenwerkende
partijen het belangrijk dat het binnenmeer toegankelijk blijft
voor bezoekers en recreanten. De recreatieve as verbindt
het binnenmeer met de cruiseterminal in de IJmondhaven
en met het kleine strand. Langs deze route ontstaat een
interessante verzameling van recreatieve voorzieningen
en mogelijk recreatieve woningen, en ook het nautische
bedrijvencentrum (NBC) wordt hier naar toe verplaatst.
Hier worden boten onderhouden en te water gelaten zodat
de jachthaven als jachthaven zal blijven functioneren,
maar ook toegankelijk is voor de rest van de bezoekers.
In combinatie met bijvoorbeeld een drijvend zwembad en

mogelijk drijvende recreatiewoningen zal een interessant en
bijzonder milieu ontstaan wat perfect in het Rauw aan Zee
gevoel past, de nautische kade.

Jachthaven
De jachthaven is nu alleen toegankelijk voor mensen die
hier een ligplaats voor hun boot hebben. De jachthaven
is daarnaast te groot voor een gezonde exploitatie. Het
aantal ligplaatsen kan afnemen, waardoor een gedeelte
van het water op een andere manier gebruikt kan worden.
Bovendien is de relatie van de haven met de omliggende
kades onvoldoende en wordt op dit moment helemaal niet
benut.
Hier liggen grote kansen. De beleving van de haven en
de toegankelijkheid ervan zullen verbeterd worden. De
haven gaat ook gebruikt worden voor andere functies
(bijvoorbeeld vissen op zee, huur van boten, drijvende
recreatieve woningen en voorzieningen zoals een zwembad,
etc.) en hij wordt toegankelijker voor bezoekers.
Vooruitlopend op de bestemmingsplanprocedure voor het
gehele gebied kunnen al verschillende initiatieven worden
opgestart om de haven te activeren. In de komende fase
wordt een businessplan voor de haven opgesteld, zodat
hiermee zo snel mogelijk kan worden begonnen. Dit is een
belangrijk onderdeel van de brandingstrategie en het plan
placemaking (zie hoofdstuk 4).

Toegangsroute ‘de rauwe loper’
Er is nog een project waarmee de gemeente haar belang in
dit gebied wil onderstrepen. De gemeente heeft opdracht
gegeven een masterplan voor een aantal hoofdroutes
door IJmuiden, waaronder de weg van IJmuiden naar dit
gebied, te ontwikkelen (zie ‘de Rauwe Loper’ in de bijlage).
Een masterplan dat net als BRAK! IJmuiden uitgaat van
de waarden van ‘IJmuiden, Rauw aan Zee’. Het doel van dit
project is de achterdeur van IJmuiden meer open te zetten
en er voor te zorgen dat de bezoekers de stranden en haven
beter en meer als vanzelf kunnen vinden en zich meer
welkom voelen.
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2.2.3

Duurzaamheid

De gebiedsontwikkeling zal een termijn van circa 10-15 jaar
beslaan. Een periode waarin de duurzaamheidsnormen
steeds stringenter zullen worden. Maar in de Kustplaats
wordt nog veel en veel langer geleefd. Wat zijn de normen
over 50 of 100 jaar? Natuurlijk zullen we tijdens de
ontwikkeling altijd het op dat moment geldende beleid
moeten volgen. Maar het gaat niet alleen om het voldoen
aan normen. We willen immers een blijvend gewild en
waardevol gebied ontwikkelen. Als we dat zonder een sterke
duurzaamheidsambitie zouden doen, is dat een holle claim.
Duurzaamheid is in de huidige samenleving geen keuze
meer, het is simpelweg een gegeven. Maar wat betekent
het nou eigenlijk? Natuurlijk dat we bewust met de
omgeving, milieu, CO2, mens, natuur, water, afval, energie
en grondstoffen omgaan. Dat we de toekomst niet negatief
belasten met wat we de komende jaren ontwikkelen. Dus
het betekent per definitie ook dat we met een lange termijn
visie ontwikkelen. Dat wil niet per se zeggen dat we alleen
maar gebouwen voor 200 jaar of langer moeten bouwen.
Voorbeeld: ook een paviljoen dat een paar maanden staat,
in een dag wordt weggehaald en ergens anders opnieuw
kan worden gebruikt is een zeer duurzaam gebouw.
Het gaat dus óók om de flexibiliteit van de gebouwde en
openbare ruimte, om het (steden)bouwkundig ruimte
laten voor veranderen, uitbreiden en inkrimpen, zodat
die zich met niet al te grote ingrepen kan aanpassen
aan veranderende behoeften en gebruik. Een ander
voorbeeld hiervan is een begane grond met een hoge
verdiepingshoogte en een niet te smalle beukmaat, die
gebruikt kan worden als woning maar in de toekomst
ook kan worden verbouwd tot bijvoorbeeld werk- of
winkelruimte (of andersom).
Een sterke duurzaamheidsambitie is dus een noodzakelijk
voorwaarde voor lange termijn ontwikkelingen van
gebieden en vastgoed. Het is van belang nu te zien wat in
de toekomst relevant is. Het thema duurzaamheid in relatie

tot de zee, de zon, het water, het strand, de natuur en de
industrie in het gebied is evident en een grote kans om
expliciete toekomstwaarde en -kwaliteit aan het gebied te
geven.
In de fase van het Ontwikkelplan wordt een sterke
duurzaamheidsambitie geformuleerd en vertaald in een
concreet duurzaamheidsplan. Er moet goed bekeken
worden hoe het gebied zo goed mogelijk kan worden
ingericht, welke maatregelen het meest geëigend zijn en op
welke manier dit financieel het meest verantwoord ingevuld
kan worden. Daarbij kijken we zeker niet alleen naar de
kostenkant (‘zo goedkoop mogelijk’), maar vooral ook naar
de opbrengstenkant (‘met zoveel mogelijk waarde’).
Vooruitlopend op het duurzaamheidsplan kunnen we al wel
een aantal globale ambities en thema’s voor de ontwikkeling
van dit gebied benoemen, bijvoorbeeld:
• Energiebehoefte van het gebied en de bebouwing:
we gaan onderzoeken of we gedurende de looptijd
van de gebiedsontwikkeling steeds een stap vooruit
kunnen lopen op het op dat moment geldende beleid
van de gemeente. Zo kan dit gebied een showcase
zijn waarop beleid wordt gebaseerd, in plaats van
andersom. We zouden bijvoorbeeld nu kunnen stellen
dat alle bebouwing energieneutraal wordt ontwikkeld.
Maar misschien is die ambitie over zeg 3 of 5 jaar al
achterhaald, omdat we dan misschien wel gebouwen
ontwikkelen die netto energie opwekken;
• ‘Stromen-denken’: door het gebied lopen allerlei
‘stromen’, van mensen, van energie (warmte, elektriciteit),
grondstoffen, materialen, afval, geld, kennis, etc.
Duurzaamheid betekent onder andere het zo slim
en goed mogelijk omgaan met en gebruiken van die
stromen. Dat betekent bijvoorbeeld dat gebruikte
materialen zo mogelijk uit het gebied of de omgeving
komen, of worden hergebruikt. Of het gebruiken
van restwarmte van Tata Steel voor verwarming van
een drijvend zwembad, die tegelijk dienst doet als
warmteopslag;

• Het gebied kan een proeftuin worden waar verschillende
experimenten op allerlei thema’s (de ‘stromen’ hierboven)
kunnen worden uitgevoerd. Hierbij kunnen scholen,
universiteiten en bedrijven worden betrokken. Maar ook
individuen: bewoners of ondernemers die hier aan de
slag kunnen en hun ideeën kunnen uitproberen.

Waterveiligheid
De waterveiligheid is een belangrijk aandachtspunt bij de
ontwikkeling van dit buitendijkse gebied en een bijzonder
onderwerp binnen het thema duurzaamheid. Voor de
Herziene Kustvisie 2006 zijn hierover afspraken gemaakt
tussen gemeente en provincie. Eind 2014 is een studie
verricht naar het toepassen van het nieuwe concept
meerlaagse veiligheid in combinatie met het hanteren
van de nieuwe norm voor de waterveiligheid binnendijks
in dit buitendijkse gebied. In overleg met de provincie
en de veiligheidsregio moet bekeken worden hoe we op
basis hiervan kunnen komen tot andere mogelijkheden en
afspraken om de veiligheid van met name bewoners in dit
gebied te waarborgen.
We ontwikkelen de Kustplaats IJmuiden aan Zee niet voor
50 jaar. Op de lange termijn is de stijgende zeespiegel
geen risico maar een werkelijkheid en een gevaar voor
het bestaan in Nederland, en voor de Kustplaats. Dit is
misschien wel de grootste uitdaging waar we wereldwijd
en zeker in Nederland voor staan. Maar als we hier nu
al rekening mee houden kunnen juist hele interessante
oplossingen ontstaan (zoals woningen op palen en
drijvende voorzieningen en woningen in de haven). Deze
uitdaging is niet nieuw in Nederland. We zijn beroemd in
de wereld door onze ‘strijd’ tegen het water. We kunnen
van dit project een internationale showcase maken. We
gaan laten zien hoe stedelijke ontwikkeling wel degelijk is
te combineren met een stijgende zeespiegel. Niet achter de
dijk in een polder onder de zeespiegel, maar juist buitendijks
er boven. Dit kan ook een belangrijk thema worden in de
brandingstrategie.
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2.2.4

Waardecreatie

Het gebied zal zodanig ontwikkeld worden dat de waarde
van het geheel op termijn groter is dan de waarde van
de delen afzonderlijk. Door het hele gebied een grote
kwaliteitsimpuls en een nieuwe sterke identiteit te geven
ontstaat er een compleet nieuwe beleving en kwalitatief
beeld. Een dergelijke verandering ontstaat niet in één keer,
maar groeit mee met de realisatie van de verschillende
plandelen. ‘Even snel binnenlopen’ is niet mogelijk. Er moet
jarenlang hard worden gewerkt aan het laten groeien van
het gebied, en daarmee van de waarde. Waarde moet stap
voor stap worden gemaakt.
Omdat de samenwerkende partijen zich bewust zijn van
de noodzaak van een dergelijke aanpak hebben zij in de
Samenwerkingsovereenkomst afgesproken dat ze de
vervolgstappen kwalitatief zullen bewaken en zullen toezien
op de lange termijn waardecreatie door middel van een
goed gefaseerd financieel haalbaar plan en een robuuste
ontwikkelstrategie die de focus legt op samenhang en
kwaliteit.

De mogelijke korte termijn winstpotentie op een specifiek
onderdeel van het plan mag niet prevaleren boven de
grotere waardestijging die gezamenlijk kan worden
gerealiseerd. Daarom is een hechte samenwerking
tussen de samenwerkende partijen randvoorwaarde.
De gewenste lange termijn waardecreatie is alleen
mogelijk door het blijvend commitment en bereidheid tot
risicodeling. Kenmerkend voor de samenwerking is een
gezamenlijke aanpak en een integrale benadering van
alle aspecten die belangrijk zijn in gebiedsontwikkeling
(proces, organisatie, strategie, fasering, stedelijke kwaliteit,
financiële haalbaarheid, etc.). Voor allen geldt dat men
een blijvende kwaliteit beoogt en dat er geen hit en run
mentaliteit kan en mag ontstaan. Dat is geborgd in de
Samenwerkingsovereenkomst. Daar kunnen partijen niet
zomaar uitstappen als het even tegenzit.

Door de gebiedsontwikkeling stijgt de waarde van het
gebied. In het begin moet fors worden geïnvesteerd
in de kwaliteit en identiteit van het gebied, en zijn de
opbrengsten van woningen en grond nog niet optimaal.
In de eerste fasen wordt een deel van de opbrengsten en
waardestijging opnieuw geïnvesteerd in de kwaliteitsimpuls
van het gebied. De bedoeling is dat door de latere fasen
die investeringen worden terugverdiend. Het is dus in het
belang van de ontwikkelende partijen (zowel de eigenaren
als de ontwikkelaar) om langdurig betrokken te blijven, om
de vruchten te kunnen plukken van alle investeringen. Dit
vergt een lange termijn betrokkenheid en strategie.
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2.3 Ontwikkelstrategie
De omvang van het gebied en de ambitie voor de aantallen
woningen en voorzieningen zijn zo groot dat we niet
kunnen spreken over een eenvoudig en vastomlijnd
vastgoedproject. Het gebied zal een nieuw stuk stad
worden. Dat kan niet in één keer vanaf de tekentafel van
te voren worden gepland en ontworpen. Ook kan dat niet
in één keer worden ontwikkeld en gebouwd, dat zal in
verschillende stappen gebeuren.
Gebiedsontwikkeling is veel meer dan de som van een
aantal vastgoedprojecten. De ontwikkeling van de
Kustplaats gaat vooral over het gaandeweg creëren van
de juiste condities zodat een sterke eigen identiteit en
stedelijke kwaliteit in al zijn facetten stap voor stap tot
ontwikkeling kunnen komen. Daarbij moet continu gekeken
kunnen worden naar wat de markt vraagt en hoe de
Kustplaats zich ontwikkelt.
Daarnaast is het van groot belang dat nieuwe initiatieven
kunnen landen in het gebied. De energie van startende
ondernemers en van partijen die iets willen toevoegen is
een belangrijk onderdeel van de gebiedsontwikkeling en de
noodzakelijke branding. We zullen telkens het lef moeten
hebben om bijzondere producten aan te bieden voor
pioniers, mensen die de kwaliteit en de potentie van deze
plek al zien en willen uitdragen. Met hun hulp en energie
kan de Kustplaats succesvol worden ontwikkeld.

Visie en flexibiliteit

De uitdaging is om in een onvoorspelbare markt een nieuwe
kustplaats met een hoge duurzame kwaliteit en waarde (in
al zijn facetten) te laten ontstaan. Dat gaan we enerzijds
bereiken door zeer aansprekende producten te maken en
fors te investeren in de kwaliteit van de openbare ruimte
en gebouwen, anderzijds door voldoende flexibiliteit in het
plan te houden, om te kunnen reageren op veranderende
inzichten en omstandigheden en noodzakelijke wijzigingen
te kunnen doorvoeren.

Flexibiliteit betekent zeker niet alles open laten. Handelen
vanuit één gezamenlijke, gedragen sterke lange termijn visie
en het neerzetten van de belangrijkste uitgangspunten en
randvoorwaarden is noodzakelijk. Die visie wordt stap voor
stap verder uitgewerkt in deelplannen en deelprojecten.
Daarbinnen moet ruimte zijn om keuzes te maken en zaken
pas vast te leggen op het moment wanneer dat echt moet
en/of opportuun is (en niet eerder). Deze flexibiliteit is vooral
belangrijk met betrekking tot de volgende aspecten van de
gebiedsontwikkeling:
• Planning en fasering;
• Dichtheden en deelprojectgrootte (o.a. hoeveel
woningen tegelijk in de markt worden gezet);
• Functies en programmamix (welke woningtypologieën
en voorzieningen e.d.);
• Uitwerking woningen (soort, grootte, prijzen, e.d.);
• Samenwerking met nieuwe partners en initiatiefnemers.

Deelprojecten

De gebiedsontwikkeling zal bestaan uit meerdere grotere
en kleinere, gefaseerde deelprojecten, die stap voor stap
worden ontwikkeld in een volgorde die zowel kwalitatief
als commercieel de meeste kansen biedt. Een slimme
positionering en fasering van deze verschillende plandelen
is cruciaal. Om het gebied niet continu op veel plaatsen
tegelijk op de schop te nemen wordt telkens concreet
maar op een plek tegelijk gewerkt aan de transformatie en
ontwikkeling. Nieuwe bewoners en recreanten willen niet
in een langjarig bouwproject wonen of verblijven. Elke fase
wordt eerst geheel afgerond (inclusief openbaar gebied).
Door op deze wijze telkens een fase volledig en voortvarend
af te ronden voorkomen we ook dat er concurrentie of
onderlinge ‘last’ ontstaat tussen verschillende fasen of
bouwprojecten.

De samenwerking

De ambitie kan alleen worden waargemaakt als grote
inspanningen worden gedaan door de samenwerkende
partijen op alle niveaus met betrekking tot politiek,
organisatie, financiën, strategie, branding, enzovoort.
Hun rol is daarbij veelzijdig: pro-actief ontwikkelend
en faciliterend tegelijk, onder regie van een sterke en
ondernemende projectorganisatie.
De projectorganisatie en het Ontwikkelplan moeten zodanig
worden ingericht dat we in staat zijn om goed om te gaan
met veranderingen. De projectorganisatie moet regie
kunnen voeren over het complexe proces van de langjarige
ontwikkeling van het gebied. Er moet actief worden
gestuurd op de output, maar wel met maatschappelijk,
bestuurlijk en politiek draagvlak en met financiële realiteit.
Het bouwen aan draagvlak is voor het project cruciaal.
Partijen in het gebied moeten gehoord en betrokken
worden bij de uitwerking van dit Ambitiedocument tot het
Ontwikkelplan. Dat geldt voor de huidige bewoners en
gebruikers van het gebied, zoals eigenaren, ondernemers,
huurders en recreanten, maar ook voor bijvoorbeeld
Natuurmonumenten, Rijkswaterstaat, Zeehaven IJmuiden,
KVSA, Ondernemersvereniging IJmond en alle andere
stakeholders (zie hoofdstuk 4.6).
De ontwikkeling van de Kustplaats kent vele risico’s en
kansen, want voor de komende decennia (en als het
goed is nog veel langer) wordt een gezichtsbepalend
deel van de kust van Nederland ontwikkeld. Met de
gebiedsontwikkeling hebben de ontwikkelende partijen
in nauwe samenwerking met alle stakeholders de kans
om lange termijn waarde en kwaliteit tot ontwikkeling
te brengen. Een zich onderscheidende en hoogwaardige
locatie waarmee óók de grondopbrengsten geoptimaliseerd
kunnen worden en de economische en toeristische vitaliteit
van de gemeente Velsen kan worden versterkt.
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3. Het concept
Voor de kustplaats IJmuiden aan Zee is op dit moment nog geen uitgewerkt stedenbouwkundig plan gemaakt. Veel meer is een concept op hoofdlijnen gemaakt, een eerste visie waarin een aantal belangrijke randvoorwaarden en gewenste kwaliteiten van de nieuwe ontwikkeling zichtbaar worden. We staan immers nog aan het begin van een grote gebiedsontwikkeling, dat wil zeggen er is voor
veel aspecten nog een grote mate van onzekerheid of onduidelijkheid. Daarom zal een eerste visie flexibiliteit in zich moeten hebben,
zodat er veel ruimte is voor planvorming en -uitwerking in de volgende fasen. Tegelijkertijd hebben de ontwikkelende partijen met
elkaar behoefte aan helderheid over gemaakte afspraken tot nu toe. Juist hierom is in de plantoelichting telkens een onderscheid
weergegeven tussen doel en middel; en tussen randvoorwaarden en beoogde uitgangspunten met illustratieve voorbeelden (nog te
ontwerpen, te onderzoeken en uit te werken).
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3.1 Randvoorwaarden
Voor de gebiedsontwikkeling van IJmuiden aan Zee gelden een aantal wettelijkerandvoorwaarden. Belangrijke randvoorwaarden zijn
Natura2000 en NNNwetgeving, de milieucontouren van de IJmondhaven, de geluidszone van de industriezone IJmond en de eisen
ten aanzien van waterveiligheid. Daarnaast gelden ook randvoorwaarden vanuit de hoofdontsluiting, de calamiteitenroute, de hoogwaardige openbaar vervoerverbinding, geluidsruimte van de strandtenten en de oliepijpleiding. Tot slot zijn er randvoorwaarden met
betrekking tot de zichtbaarheid van de vuurtoren en lichtbakens, de afvoerleiding van het Kennemermeer en de locatie van de reddingsbrigade.
Natura2000

Het te ontwikkelen gebied grenst aan een het Nationaal
Park Zuid Kennemerland, een Natura 2000 gebied. Ook
grenst het te ontwikkelen gebied aan een NNN-gebied
(vroeger EHS). Met Natuurmonumenten en Stichting
Duinbehoud is in 2006 een convenant gesloten om een
ontwikkeling volgens het plan kustvisie 2006 nabij het
natura 2000 gebied mogelijk te maken. Het is van belang
om deze partijen tijdig te betrekken bij een mogelijk ander
ontwikkelplan voor dit gebied.
Voor wat betreft voorstellen voor ontwikkelingen binnen
het Natura 2000 gebied geldt het volgende:
gebieden die door het Rijk zijn aangewezen als Natura
2000-gebied worden beschermd vanwege de bijzondere
natuur die hier voorkomt. Het Rijk en de provincie
hebben de verantwoordelijkheid om deze gebieden te
beschermen. Als een project negatieve effecten heeft op
de natuur in een Natura 2000-gebied, dan is het project
vergunningplichting. Indien sprake is van significant
negatieve effecten kan een project alleen onder zeer
strenge eisen doorgaan vinden. Bij een dergelijk project,
is de ADC-procedure verplicht. Dit betekent dat er
eerst alternatieven moeten zijn onderzocht. Als er geen
alternatieven zijn, moet het gaan om een project waarbij
“dwingende redenen van groot openbaar belang” aan de

orde zijn. Als er inderdaad dwingende redenen van groot
openbaar belang zijn, moet er compensatie plaatsvinden.
Dit is opgenomen in de Natuurbeschermingswet, die de
Natura 2000-gebieden beschermt. Naast het Natura2000gebied zelf dient ook rekening gehouden te worden met
het nieuwe duinlandschap tussen de Westboulevard en
het Noordzeestrand. Dit duingebied heeft geen formele
bescherming, maar hier zijn wel beschermde plant- en
diersoorten aanwezig. In het plan zullen het binnenmeer,
het natuurgebied en het duingebied aan de zeezijde
een belangrijke factor zijn in de gebiedsontwikkeling.
De overgang van de gebiedsontwikkeling op deze
natuurgebieden zal nader worden uitgewerkt.

Milieucontour IJmondhaven

Een deel van het plangebied valt binnen de milieucontour
van de IJmondhaven. Het gebied binnen deze milieucontour is aangeduid als nader te onderzoeken gebied. Op dit
moment kan de Projectorganisatie nog geen definitieve uitspraken doen over de programmatische invulling, bouwvolume en/of bouwhoogten. In fase 2 gaat de Projectorganisatie in nauw overleg met Zeehaven IJmuiden, KVSA en OV
IJmond evenals met ander lokaal bedrijfsleven onderzoeken
welke programmatische invulling binnen de milieucontour
mogelijk is.

Milieucontour industriezone IJmond

Een deel van het plangebied valt binnen de milieucontour
van de Industriezone IJmond. Binnen deze contour kan
vanwege hogere toegestane geluidswaarden geen
permanente woonbebouwing gerealiseerd worden. Wel is
het toegestaan om hier diverse andere functies te maken,
zoals bijvoorbeeld kleinschalige bedrijvigheid, kantoor- en
leisurefuncties, recreatieve voorzieningen en dergelijke. De
(on)mogelijkheid van verblijfsrecreatie moet nader worden
onderzocht. Vanzelfsprekend is een randvoorwaarde dat
bij het maken van plannen in overleg wordt gegaan met de
stakeholders binnen de Industriezone IJmond.

Waterveiligheid

De waterveiligheid is een belangrijk aandachtspunt
bij ontwikkelingen in dit buitendijkse gebied. Voor de
kustvisie 2006 zijn hierover afspraken gemaakt tussen
gemeente en provincie. Eind 2014 is een studie verricht
naar het toepassen van het concept meerlaags veiligheid
in combinatie met het hanteren van de nieuwe norm voor
de waterveiligheid binnendijks in dit buitendijkse gebied.
In overleg met de provincie en de veiligheidsregio moet
bekeken worden of dit leidt tot andere mogelijkheden om
de veiligheid van met name (toekomstige) bewoners in dit
gebied te waarborgen.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1) natura 2000 gebied en Natuurnetwerk Nederland, 2) geluidszone industrieterrein IJmond en buferzone bedrijven,
3) buitendijks gebied met calamiteitenroute, eigendom RWS, 4) ontsluiting via Kromhoutstraat, 5) oliepijpleiding,
6) zichtbaarheid lichtbakens vanaf zee, 7) afvoerleiding van Kennermeer naar Jachthaven,
8) handhaving reddingsbrigadelocatie en appartementen
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Hoofdontsluiting

De toegangsroute naar het gebied gaat over de
Kromhoutstraat. Dit geldt voor auto’s, motoren, de bus en
fietsers. In het plangebied dient voldoende parkeerruimte
te zijn voor al deze doelgroepen. Voor fietsers en
voetgangers is er een tweede toegang via IJmuiderslag
en een pad door de duinen langs het binnenmeer. Het
strand en de strandopgang dient toegankelijk te zijn voor
bevoorradingsverkeer van de strandpaviljoens en de
jaarlijkse aan- en afvoer van de strandhuisjes aan de voet
van het duin.

Calamiteitenroute

Voor het onderhoud van de Zuidpier gelden de eisen voor
bereikbaarheid met uitzonderlijke transporten zoals deze
door Rijkswaterstaat zijn opgegeven. Deze route kan ook
gebruikt worden voor bus- en bestemmingsverkeer en als
calamiteitenroute. Nieuwe bebouwing moet bereikbaar
zijn voor hulpdiensten zoals brandweer en ambulance. Ook
moet rekening gehouden worden met huisvuilinzameling.
Voor het in/uithijsen van jachten bij de haven dient op de
kades rondom de haven voldoende ruimte te zijn. Voor
het neerzetten/weghalen van de strandhuisjes dient
het strand bereikbaar te zijn met groot verkeer; ofwel
via het strandplein ofwel via een secundaire route. De
verschillende voorzieningen in het gebied (hotel, horeca,
retail, strandpaviljoens) dienen bereikbaar te zijn voor
bevoorrading. Waar nodig/mogelijk worden specifieke
bevoorradingszones opgenomen in het plan.

Buslijn, toekomstige HOV verbinding

Deze buslijn met halte dicht bij de strandopgang moet
aanwezig blijven binnen het gebied. De keerlus en
halte voor de bus en de ruimte die dit vraagt moeten
meegenomen worden in de verdere planuitwerking.

Geluidsruimte strandtenten en nieuwe horeca vs
ontwikkeling strandplein

Het geluid van de strandtenten en nieuw te ontwikkelen
horeca is een aandachtspunt bij de ontwikkeling van het
voorgestelde strandplein. Met name bij de invulling van de
woonfunctie op dit strandplein.

Oliepijpleiding

De aanwezigheid en huidige exploitatie van de in het gebied
aanwezige olieleiding geeft geen ruimtelijke problemen. De
belemmeringenstrook die in acht moet worden genomen
bedraagt ter plaatse vijf meter aan weerszijden van deze
buisleiding, gemeten vanuit het hart van de leiding.

Zichtbaarheid vuurtorens vanuit zee

Randvoorwaarde voor de gebiedsontwikkeling is het
handhaven van de zichtbaarheid vanaf zee van het
bakenlicht met het hoge en lage licht van de vuurtorens.
Voor zowel het hoge als het lage licht dient onder een
specifieke hoek vanuit de as tussen beide lichten vanaf zee
het zicht op de lichten vrij te zijn. Dat betekent dat binnen
deze zone alleen gebouwen met een beperkte hoogte van
ca. 2 a 3 bouwlagen mogelijk zijn. In dit Ambitiedocument
is er daarom voor gekozen om het hier geplande
hoogteaccent op enige afstand van het Noordzeekanaal te
plaatsen, zodat het zicht op de lichtenlijn behouden blijft.

Afvoerleiding van Kennemermeer naar jachthaven

Tussen het Kennemermeer en de jachthaven ligt een leiding
om overtollig water van het duinmeer af te voeren naar zee.
Deze moet in stand blijven.

IJmuider Reddingsbrigade

De IJmuider Reddingsbrigade is nu gevestigd in een gebouw
boven op het duin. Deze functie moet ongeveer op deze
locatie gehandhaafd blijven. Wel kan de reddingsbrigade
geïntegreerd worden in een nieuwe ontwikkeling op deze
locatie. Vanzelfsprekend is een randvoorwaarde dat bij de
verdere uitwerking van dit plan in overleg wordt gegaan
met de IJmuider Reddingsbrigade.
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3.2 Analyse van het gebied
Onze analyse van het gebied is dat er in de directe omgeving zeer sterke landschappelijke kwaliteiten aanwezig zijn. Ook de hoofdstructuur met lange (zicht)assen en verbijzonderde plekken op de scharnierpunten is een goede basiskwaliteit. Het gebied heeft
nu al een aantrekkelijke programmering. Probleem is wel dat er onvoldoende sprake is van clustering van dit programma. Ook is
de dichtheid in het totale gebied te laag, waardoor met name in het voor- en naseizoen de leefbaarheid onder druk staat. De (loop)
afstanden zijn te groot in het gebied, mede hierdoor worden de kades als eentonig en saai ervaren. Ook de haven is te groot om een
gezonde exploitatie mogelijk te maken. Aantrekkelijke plekken op het grensvlak van de wal en het water ontbreken, waardoor de
haven te weinig bijdraagt aan de belevingswaarde van het gebied. Voor het gehele gebied geldt dat de beeldkwaliteit en de uitstraling
van gebouwen op dit moment onvoldoende is. Ten slotte zijn de routes in het gebied onduidelijk en sluiten actieve en rustiger delen
niet goed op elkaar aan.
Sterke landschappelijke kwaliteiten

De landschappen rondom IJmuiden aan Zee spreken tot de
verbeelding. IJmuiden aan Zee heeft een grote mate van
ruimte en vrijheid; met volop mogelijkheden voor sport en
avontuur. Aan de westzijde grenst het gebied direct aan het
schone, brede en populaire strand en de Noordzee. Aan de
zuidkant grenst het gebied direct aan het Nationaal Park
Zuid-Kennemerland (1250 ha.) met de Kennemerduinen
en het Kennemermeer. Beschermde soorten die hier nog
voorkomen zijn de korfslak en de rietorchis. Vanuit IJmuiden
aan Zee vormt het activiteitenpaviljoen met de klimtoren
van PBN Nova Zembla de entree tot dit gebied. De Zuidpier
en de monding van het Noordzeekanaal geeft een heel
ander beeld met kolossale zeeschepen en een industrieel
haven-decor. Daarnaast is het gebied onderdeel van de kop
van IJmond; een industriegebied met een ongekend snelle
ontwikkeling waar komende jaren de grootste zeesluis

ter wereld wordt gebouwd. Kollossale zeeschepen met de
maakindustrie van Tata op de achtergrond. IJmuiden als
mainport van de visserij en voorstad van de grootstedelijke
regio Amsterdam met de ferryverbinding naar Newcastle,
en mogelijk de terugkomst van de veerboot tussen
Amsterdam en IJmuiden. Militair erfgoed met het Forteiland
IJmuiden, de Stelling van Amsterdam, de Atlantik Wall en
de stelling van IJmuiden. Kansen zijn er door het gebied te
verbinden met de aanwezige kwaliteiten in omgeving.

Waardevolle zichtassen tussen verschillende gebieden
Kansen zijn er in de ontwikkeling van een sterke
kustplaatsidentiteit. De hoofdstructuur van het gebied
met Zuidpier, Zuidboulevard en Westboulevard geeft een
heldere oriëntatie met lange zichtassen en scharnierpunten
op de drie hoekpunten. Deze drie hoekpunten kunnen
uitgebouwd worden tot aantrekkelijke en betekenisvolle

ruimtes: het strandplein, het havenplein en de kop van de
haven. Het strandplein vormt de functionele en ruimtelijke
verbinding tussen strand&zee, duin&meer, kades&haven.

Goede functies aanwezig, te weinig kritische massa

In de basis zijn er een heel aantal sterke functies aanwezig
in het gebied: de zeejachthaven Marina Seaport IJmuiden
met maar liefst 650 ligplaatsen; verschillende horecapaviljoens, het Holiday Inn Seaport Beach Hotel met 140
kamers en verschillende vergader- en ontmoetingsruimtes;
het activiteitenpaviljoen en de klimtoren van PBN Nova
Zembla; jaarrond strandpaviljoens Zuidpier, Zilt aan Zee,
Zeezicht, en Noordzee; in het hoogseizoen ruim 300
strandhuisjes aan de voet van het duin en daarbij een zeer
royale parkeervoorziening. Helaas ontbeert het de huidige
programmering van IJmuiden aan Zee aan voldoende
kritische massa. Hierdoor ontstaat zeker in het voor- en
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7.

8.

1) sterke landschappelijke kwaliteiten, 2) waardevolle zichtassen tussen verschillende gebieden, 3) goede functies aanwezig, te
weinig kritische massa, 4) te grote loopafstanden binnen het gebied, 5) haven is te groot en niet publiek toegankelijk, 6) gebrek
aan beeldkwaliteit en belevingswaarde, 7) onduidelijke routes, 8) looplijnen van parking naar strand komen niet langs haven.
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naseizoen een desolate en verlaten indruk. Door het
ontbreken van voldoende jaarrond programma ontstaat
er een gebrek aan levendigheid/leefbaarheid; met name
buiten het hoogseizoen. Waardecreatie is goed mogelijk
middels economische en toeristische ontwikkeling van het
gebied.

(Te) grote loopafstanden binnen het gebied

Het huidige gebied is zeer wijdlopig en gefragmenteerd.
Het is duidelijk dat de gebiedsontwikkeling nog niet
‘afgerond’ is. Doordat functies onvoldoende geclusterd zijn
mist het gebied samenhang, sfeer en aantrekkelijkheid.
De afstanden in de openbare ruimte zijn te groot voor een
goede economische positionering; daarom is clustering
van voorzieningen noodzakelijk. Daarbij is er ook een
kritische massa aan woningbouw nodig om het gebied te
kunnen voorzien van voldoende draagvlak voor dagelijkse
voorzieningen.

Haven is te groot en niet publiek toegankelijk

De zeejachthaven heeft een moeizame exploitatie als
gevolg van een lage bezettingsgraad / leegstand in de
zeejachthaven. Een gezonde exploitatie van de jachthaven
is buitengewoon lastig omdat het aanbod van 650
ligplaatsen fors groter is dan de vraag; en ook fors groter
dan andere zee jachthavens aan de Noordzee. Daarbij
spreekt de beleving van de zeejachthaven maar beperkt tot
de verbeelding. Tussen de haven en de kade is een relatief
groot hoogteverschil van drie tot vijf meter aanwezig.
Aantrekkelijke verbindingen tussen de wal en het water zijn
ofwel niet aanwezig ofwel niet publiek toegankelijk. Kansen
zijn er door de bestaande zeejachthaven als centraal punt in
de gebiedsontwikkeling te positioneren.

Gebrek aan beeldkwaliteit en belevingswaarde

De badweg naar het strand mist belevingswaarde. Het
gevoel van strand en zee ontbreekt door een te stenige

ruimte met laagwaardig materiaalgebruik rondom de haven.
Het parkeerterrein heeft een laagwaardige beeldkwaliteit
en een goedkope, haast shabby uitstraling. Hierdoor sluit de
sfeer van de openbare ruimte niet aan bij de gewenste sfeer
van een badplaats aan zee. Op de meeste plekken is sprake
van moeizame hoogte-aansluitingen tussen haven, kades,
duin en parkeerterrein. De bestaande hoogteverschillen
bieden volop kansen voor het ontwerpen van verschillende
open en gesloten perspectieven. De opgave is het
verhogen van de belevingswaarde en het ontwikkelen van
onderscheidende stedenbouwkundige, architectonische en
landschappelijke kwaliteit.

Onduidelijke routes

De veelheid aan voetgangersroutes in het gebied
maakt deze ook onduidelijk. De verbindingen tussen de
verschillende deelgebieden zijn op een heel aantal plaatsen
zwak. Een voorbeeld van zo’n zwakke verbinding is de

aansluiting van het kleine strand op de Zuidboulevard
en vervolgens op het duinmeer en de Kennemerduinen.
Kansen zijn er in de verbetering van de toegankelijkheid
voor iedereen. Met aandacht voor hoogteaansluitingen
voor minder validen en voldoende ruimte voor fietsparkeren
dicht bij de strandopgang.

Zonering sluit niet goed op elkaar aan

Dit is voor bezoekers voelbaar in het gebied. Zo mist de
route naar zee de belevingswaarde die je zou mogen
verwachten van een geënsceneerde route door de duinen,
langs de haven naar het strand. De zonering van actief druk
en natuurlijk rustig sluit in de huidige situatie niet goed op
elkaar aan: het merendeel van de strandbezoekers laten de
haven letterlijk links liggen.
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3.3 Analyse Herziene Kustvisie
Zoals uit de paragraaf met de randvoorwaarden blijkt zijn veel van de uitgangspunten welke in de Herziene Kustvisie 2006 van toepassing waren, net zo goed voor dit nieuwe Ambitiedocument van toepassing. De ambitie van een levendige kustplaats met een
sterke recreatief-toeristische component, goed bereikbaar en met voldoende parkeervoorzieningen blijft ongewijzigd. Tegelijkertijd
nemen we met dit Ambitiedocument ook bewust afscheid van een aantal principes uit de Herziene Kustvisie 2006. Op basis van
onze analyse van de Herziene Kustvisie 2006 willen we afstand nemen van een (te) grote haven, een (te) wijdlopig voorzieningenaanbod, een (te) monotone gebouwontwikkeling en een (te) dure parkeervoorziening.
Een (te) grote haven

Zoals onze eerder beschreven analyse van het
gebied laat zien is de haven in zijn huidige opzet te
groot en te onaantrekkelijk. Voor een levensvatbare
gebiedsontwikkeling is een visie op de duurzame
ontwikkeling van de haven zelf noodzakelijk. Hierbij kan
gedacht worden aan het verkleinen van de haven zelf, maar
ook het toevoegen van nieuwe functies aan de haven, zoals
bijvoorbeeld de afbouw van Superyachts en/of het plek
bieden aan varend erfgoed aan de kades.

Een (te) wijdlopig voorzieningenaanbod

Wij geloven niet in de spreiding van horeca en voorzieningen
vanaf het strandplein tot aan het hotel. Sowieso zit er een
lastig punt in de oriëntatie van de Zuidboulevard, omdat
deze boulevard met de schaduwzijde de haven grenst.
Daarnaast is onze inschatting dat het gebied te wijdlopig

is om de voorzieningen over de gehele boulevard uit te
smeren. Voor een daadwerkelijk levendige en leefbare
ontwikkeling is een compacte clustering van de diverse
voorzieningen op één centraal punt van wezenlijk belang.

Een (te) monotone gebouwontwikkeling

De Herziene Kustvisie gaat uit van de toevoeging van
meerdere schijfvormige gebouwen welke ofwel parallel aan
de boulevards of wel haaks op het duinlandschap staan.
Onze analyse is dat deze gebouwvormen niet bijdragen
aan een prettige maat en schaal in het gebied. Vanwege de
voorspelbaarheid van het straatbeeld, nodigt het gebied
niet heel sterk uit om in het gebied op ontdekkingsreis te
gaan. Ook de belevingswaarde van het gebied is met dit
concept beperkt, omdat het geheel wel veel van hetzelfde
gaat worden. Iets meer avontuur zou je toch wel mogen
verwachten bij IJmuiden Rauw aan Zee!

Een (te) dure parkeervoorziening

Wat betreft de gebouwde parkeervoorziening voor
strandbezoekers is onze inschatting dat deze niet haalbaar
te exploiteren is. Argumentatie voor deze inschatting is
dat de gemiddelde bezettingsgraad door het jaar heen
uitzonderlijk laag zal zijn. In plaats van parkeren onder
houten decks, kiezen we in dit Ambitiedocument daarom
voor een drietal publieke parkings omzoomd door duin en
helmgras. Het benodigd parkeren voor nieuwe (recreatie)
woningen staat niet ter discussie en willen we net als in de
Herziene Kustvisie 2006 integraal en hoogwaardig inpassen
binnen het ontwikkelveld.

1.

2.

3.

4.

1) Een (te) grote haven, 2) Een (te) wijdlopig voorzieningenaanbod, 3) Een (te) monotone gebouwontwikkeling,
4) Een (te) dure parkeervoorziening.
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3.4 Concept en ambities

Haven

Havenhoofd

Seaport Beach Resort

Zuidboulevard
parkeren
Strandplein-Noord

Strandplein

Strandplein-Zuid

Noordzeestrand

Strandpaviljoens

Oostelijk duingebied

parkeren

Nautische kade

parkeren

Zuidelijk duingebied

binnenmeer
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3.4.1 Concept

Op basis van onze analyse van het gebied en onze analyse van de Herziene Kustvisie 2006 is voor de gebiedsontwikkeling van de
kustplaats IJmuiden aan Zee een concept ontwikkeld waarin aanwezige kwaliteiten en potentiële kansen zijn verankerd.
zeejachthaven activeren
Het concept stelt allereerst de zeejachthaven centraal. In
de Herziene Kustvisie is een nieuwe kustplaats voorgesteld
rondom de open ruimte van de zeejachthaven Seaport
Marina IJmuiden. Maar de zeejachthaven zelf vormde
geen actief onderdeel van de gebiedsontwikkeling. In het
Ambitiedocument kiezen we ervoor om de zeejachthaven
wel onderdeel te maken van de gebiedsontwikkeling. Met
als doel om de haven daadwerkelijk het zwaartepunt en
middelpunt van de nieuwe kustplaats te laten zijn.

programmeren en toegankelijk maken
De jachthaven zelf wordt onderdeel van de
gebiedsontwikkeling met - drijvend - programma in de
haven en fijne plekken op de rand van de wal en het water.
Hiervoor willen we de contouren en maatvoering van de
haven onderzoeken met hierbij de mogelijkheid van - al
dan niet drijvend - recreatief woonprogramma in de haven.
Daarnaast willen we investeren in prettige overgangen
tussen de wal en het water; met als doel de haven
daadwerkelijk het zwaartepunt van de ontwikkeling te laten
zijn.

drie landschappen
De invloedsferen van kanaal, kust en duinlandschap worden
zichtbaar en beleefbaar vanuit de nieuwe kustplaats.

concentratie op strandplein
Publieke voorzieningen, horeca en detailhandel worden
geconcentreerd op en rondom het strandplein. Het
strandplein wordt een wervend milieu binnen de nieuwe
kustplaats. In verband met bezonning houden we de
zuidzijde van het strandplein laag. Het ambitiedocument
heeft (net als Kustvisie 2006) het doel om meer
mensen naar het gebied te trekken. Dit kan zowel met
1 of 2 grote publiekstrekkers, als met meerdere kleinere

publiekstrekkers. Uitgangspunt is dat deze functie(s)
gekoppeld wordt aan ofwel het strandplein als een
concentratie van (kleinere) voorzieningen; ofwel de
recreatieve as van kleine strand naar duinmeer, met ruimte
voor grotere voorzieningen.

recreatieve as kleine strand - duinmeer
Tussen het kleine strand, de haven en het duinmeer wordt
een recreatieve as voorgesteld, waaraan de verschillende
nieuwe recreatief-toeristische functies gekoppeld worden.
De ambitie is (net als in de Herziene Kustvisie 2006) om
een substantieel aantal recreatiewoningen toe te voegen
in het gehele plangebied. Het ambitiedocument stelt hier
als aanvullend uitgangspunt bij dat deze functie zoveel
mogelijk binnen de contour van de Industriezone IJmond
wordt ingepast. Gekoppeld aan de recreatieve as van kleine
strand naar duinmeer. Met als argumentatie dat buiten deze
zone juist ook permanente woonbebouwing mogelijk is. De
ambitie is om hier een levendig gebied met allerlei gemengde functies te ontwikkelen. Met zo mogelijk een gevarieerd
aanbod van verschillende typen recreatiewoningen, zoals
vakantieappartementen aan de haven, drijvende woningen
in de haven, bunkerwoningen in het duin en/of een aantal
exclusieve duinvilla’s aan het duinmeer. Maar we moeten
ook rekening houden met de milieucontour van de IJmondhaven (zie pag. 44). In fase 2 gaat de Projectorganisatie in
nauw overleg met Zeehaven IJmuiden, KVSA en OV IJmond
evenals met ander lokaal bedrijfsleven onderzoeken welke
programmatische invulling aan deze zijde van de haven
mogelijk is.

kades en landschap
In de kustplaats maken we een duidelijk contrast
tussen stedelijke gebieden rondom de haven en
meer landschappelijke aansluitingen richting kust en
duinlandschap. Hoewel de Herziene Kustvisie ook al

kiest voor de ontwikkeling van het strandplein op het
snijpunt van de twee boulevards, blijft het weefsel van de
openbare ruimte in de Herziene Kustvisie toch redelijk grof
en grootschalig van karakter. Met dit Ambitiedocument
kiezen we expliciet voor het maken van een kustplaats met
een prettig stedelijk weefsel met variatie in kades, pleinen,
binnenhoven en stegen. We maken verschil in drukke en
rustige plekken, met contrasten tussen super stedelijk en
super landschappelijk. Deze afwisseling is nodig om het
gebied te ontwikkelen tot een fantastisch verblijfsgebied
met een prettige maat en schaal.

stedelijk weefsel
Naast de boulevards en het strandplein komt er binnen
de bouwvelden een stedelijk weefsel met pleintjes, hoven
en stegen. Deze prettige maat en schaal ontstaat niet
alleen in de openbare ruimte, maar ook door een andere
manier van plaatsing van de nieuwe bouwvolumes. In de
Herziene Kustvisie is in de hoofdopzet sprake van een
tweetal lange bouwwanden aan de beide boulevards. In
het Ambitiedocument willen we juist afstand nemen van
deze uitzonderlijke gestrektheid en veel meer kiezen voor
een geleding van de boulevard bebouwing. Een speelse
compositie van lagere en hogere bouwmassa’s, pleintjes aan
de kade en een eigen binnenwereld binnen het bouwblok
zijn componenten welke bijdragen aan een veel hogere
belevingswaarde in de nieuwe kustplaats.

bereikbaarheid voor iedereen
Uit IJmuiden rauw aan zee blijkt dat je binnenkomt door de
achterdeur. In de nieuwe situatie maken we de route zo dat
je altijd eerst de haven ziet en het strandplein met strand en
zee, en dan pas gaat parkeren. Daarmee doen we iets aan
het probleem van onduidelijk binnen komen. Het gebied
ten zuiden van de Zuidboulevard wordt ontsloten via een
nieuwe weg welke vanaf de haven, langs het strandplein en
langs het duinmeer de verschillende deelgebieden ontsluit.
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1) Zeejachthaven activeren, 2) Programmeren en toegankelijk maken, 3) Drie landschappen, 4) Concentratie op strandplein, 5)
Recreatieve as kleine strand – duinmeer, 6) Kades en landschap, 7) Stedelijk weefsel, 8) Bereikbaarheid voor iedereen
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DISCLAIMER: ALLE GETOONDE AFBEELDINGEN ZIJN INDICATIEVE VERBEELDINGEN VAN ONZE AMBITIE. DIT IS NOG GEEN ONTWERP. ER KUNNEN GEEN RECHTEN EN PLICHTEN AAN WORDEN ONTLEEND.
DE MAQUETTE IS GEMAAKT IN SEPTEMBER 2016 EN GEEFT NOG NIET DE WIJZIGINGEN WEER DIE IN DIT GEACTUALISEERDE AMBITIEDOCUMENT ZIJN DOORGEVOERD.
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3.4.2 Ambitiekaart

In de Ambitiekaart zijn de randvoorwaarden en de ambities voor de gebiedsontwikkeling van de kustplaats IJmuiden aan Zee in een
enkele kaart vastgelegd. De kaart maakt dit in één oogopslag inzichtelijk; het landschap en de hoogteligging, bereikbaarheid en parkeren, de openbare ruimte en de ontwikkelvelden.
Randvoorwaarden

Openbare ruimte

De wettelijke randvoorwaarden zoals in paragraaf 3.1 zijn
beschreven zijn – voor zover mogelijk - opgenomen in
de ambitiekaart. De belangrijkste zijn Natura2000- en
NNN-wetgeving, de milieucontour van de IJmondhaven,
de geluidszone van het industriezone IJmond en de
eisen ten aanzien van waterveiligheid. Daarnaast gelden
ook randvoorwaarden vanuit de calamiteitenroute
van Rijkswaterstaat, de hoogwaardige openbaar
vervoerverbinding, geluidsruimte van de strandtenten
en de oliepijpleiding. Tot slot zijn er randvoorwaarden
met betrekking tot de zichtbaarheid van de vuurtoren en
lichtbakens, de afvoerleiding van het Kennemermeer en de
locatie van de reddingsbrigade.

De kaart benoemt de belangrijkste verschillende
ruimtetypen van de kustplaats IJmuiden aan Zee. De
ruimtetypen zijn de haven zelf, de kades, de plekken tussen
de wal en het water; de drie belangrijkste pleinruimtes van
strandplein, nautische kade en havenkop; en het duin en de
parkeervelden. Deelgebieden dienen visueel en functioneel
met elkaar verbonden te zijn en niet door barrières van
elkaar gescheiden; zo is het van belang het binnenmeer
maximaal te verbinden met de andere deelgebieden.
Verdere uitleg per deelgebied in paragraaf 3.5.

Landschap en hoogteligging
Een onderdeel van het concept is een sterke
landschappelijke inbedding van de kustplaats IJmuiden aan
Zee. Doel is om zorgvuldige en soepele hoogteaansluitingen
te maken op plekken die nu vrij abrupt en hard op elkaar
aansluiten. Verdere uitleg in paragraaf 3.4.3.

Bereikbaarheid en parkeren
De kaart legt nog niet de exacte positie en het exacte
dwarsprofiel vast, maar geeft wel een beeld van de
hoofdstructuur van de verschillende wegen. Spelregels
voor de hoofdontsluiting, de ontsluiting van het zuidelijk
deelgebied, strandparkeren, fietsroutes, fietsparkeren
en voetgangersroutes zijn vastgelegd. Verdere uitleg in
paragraaf 3.4.4.

Ontwikkelvelden
Voor de ontwikkeling van het nieuwe programma
zijn ontwikkelvelden opgenomen op de kaart. Een
ontwikkelveld is een deelgebied waarbinnen een specifiek
programma tot maximaal een specifieke omvang
ontwikkeld gaat worden. Binnen het ontwikkelveld moet
er ruimte zijn voor private en/of publieke buitenruimte
en natuurlijk de kwalitatief hoogwaardige inpassing van
het benodigde parkeren voor het nieuwe programma. De
kaart geeft onderscheid in drie typen ontwikkelvelden: de
havenvelden, de kadevelden en de duinvelden.

De duinvelden en de havenvelden onderscheiden zich met
een extensieve dichtheid. Langs de haven loopt de dichtheid
op met een lage dichtheid aan de nautische kade, naar een
wat hogere dichtheid aan de Zuidboulevard en een hoge
dichtheid aan de Westboulevard. Het zwaartepunt van de
ontwikkeling ligt – net als bij de Herziene Kustvisie – ten
noorden van Seaport Beach Resort aan de Westboulevard.
Op de kaart is een onderscheid gemaakt in
woonbestemming, overwegend aan de westzijde van het
gebied; en recreatieve bestemming, overwegend aan de
oostzijde van het gebied. Met symbolen is de plek van
actieve plinten, mogelijke hoogteaccenten, gewenste
doorgangen binnen het bouwveld en oriëntatie van de
nieuwe bebouwing op de haven aangeduid. Verdere uitleg
per deelgebied in paragraaf 3.6.

Nader te overleggen: Seaport Beach Resort, Zuid Boulevard en Nautische kade

Ambitiekaart van de Kustplaats IJmuiden aan Zee.
Contouren bedrijvenlocatie
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Ambitiekaart van de Kustplaats IJmuiden aan Zee en het zuidelijk gelegen IJmuiderslag.

Ambitiekaart van de Kustplaats IJmuiden aan Zee.
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3.4.3 Landschap en hoogteligging

Een onderdeel van het concept is een sterke landschappelijke inbedding van de kustplaats IJmuiden aan Zee. Doel is om zorgvuldige
en soepele hoogteaansluitingen te maken op plekken die nu vrij abrupt en hard op elkaar aansluiten.

Tegelijkertijd zijn er vanuit de meerlaagse kustveiligheid
nog een aantal zwakke plekken in het gebied omdat
het maaiveld eigenlijk wat te laag ligt. Een derde aspect
wat meespeelt in het ontwerp van de hoogtekaart is de
wens om IJmuiden aan Zee via de voordeur binnen te
komen. De nieuwe ontsluiting langs de haven, dan langs
het strandplein en dan naar de zuidelijke parkings vergt
een aantal hoogteaanpassingen in het zuidwestelijke
deel van het plangebied. Ook aan de noordoostzijde
van het plangebied ligt de ambitie om de verschillende
deelgebieden beter op elkaar aan te laten sluiten. Het
streven hierbij is om ook een betere functionele aansluiting
te maken van het kleine strand en de Cruiseterminal naar
de nieuwe nautische kade. Doel is om de hoge muur te
camoufleren met een aantal losse duinen voor de muur.

Voor de ontwikkelvelden willen we werken met hetzelfde
principe als is toegepast bij Seaport Beach Resort. Hierbij is
de onderste laag van het gebouw bestemd voor parkeren
en bergingen en begint het programma van wonen en
voorzieningen op de verdieping daarboven. Doel is om
bij de nieuwe ontwikkelingen te zorgen voor betere
aansluitingen van binnen naar buiten. Aandachtspunt
bij verdere uitwerking is de aansluiting op de openbare
ruimte van de kades zelf. Verder speelt het landschap en de
precieze hoogteligging een belangrijke rol bij het creëren
van aansluitingen op de haven zelf en op het zuidelijk
gelegen duinlandschap.
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3.4.4 Bereikbaarheid en parkeren

De kaart legt nog niet de exacte positie en het exacte dwarsprofiel vast, maar geeft wel een beeld van de hoofdstructuur van de
verschillende wegen. Spelregels voor de hoofdontsluiting, de ontsluiting van het zuidelijk deelgebied, fietsroutes, fietsparkeren, voetgangersroutes en publiek en privaat parkeerprogramma zijn vastgelegd.
Hoofdontsluiting

Ontsluiting zuidelijk deelgebied

Voetpaden

De hoofdontsluiting voor auto, vrachtverkeer, bus, fiets
en voetganger is via de Kromhoutstraat. Het doel is een
landschappelijke entree tot de kustplaats. De weg zelf is
omgeven door royale bermen met duin en helmgras. Het
parkeren ligt op zekere afstand van de weg.

Het zuidelijk deelgebied wordt ontsloten via een openbare
weg met eenrichtingsverkeer vanaf het hoekpunt
Zuidboulevard/Westboulevard, langs het duinmeer. Ter
hoogte van de nieuwe Oostboulevard sluit deze weg weer
aan op de hoofdontsluiting. Doel is om ter hoogte van het
strandplein een Kiss+Ride voorziening te maken.

Doel is een aantrekkelijk en goed verbonden netwerk
van voetgangersroutes. Op het strandplein komen de
verschillende routes samen. Vanaf het strandplein blijft
de hoofdstrandopgang op dezelfde positie als nu. Meer
naar het noorden is nog een tweede strandopgang welke
ook toegankelijk is voor minder validen. De bestaande
wandelroutes rondom het duinmeer worden op meerdere
plekken verbonden met de routes op de kades. Voor de
beleving van het natuurgebied is het essentieel dat het
binnenmeer zichtbaar is en dat langs het water gelopen
kan worden. Recreatieve wandel en fietsroutes rondom dit
binnenmeer moeten aanwezig zijn om kortere tochtjes door
de natuur te kunnen maken. Bijzondere aandacht vraagt
de wandelroute vanaf de terminal en het kleine strand via
de hoge keermuur en de nieuwe nautische kade aan de
oostzijde van de haven richting het duinmeer. Een tweede
noord-zuid as is de verbinding tussen het duinmeer en de
zeejachthaven.

De toekomstige verkeerscirculatie van IJmuiden aan Zee is
gericht op:
• een duidelijke en veilige verkeersstructuur voor alle
verschillende weggebruikers;
• een aantrekkelijke verkeersstructuur waarin de
kwaliteiten van de plek (haven, strand, duinmeer)
zichtbaar en beleefbaar worden gemaakt.
• een eenduidige verkeersstructuur welke de samenhang
tussen de verschillende deelgebieden vergroot.
• Langshellingen in het nieuwe wegontwerp maximaal 4%.
• Langshellingen in de nieuwe strandopgangen maximaal
12%.
Doel is om de weg in de nieuwe situatie op de locatie van
de entree van het gebied hoger te leggen (ca. 5.5m +NAP),
zodat de waterkering rondom de haven gesloten wordt.
Doel is om de keermuur (ca. 9m +NAP) aan de noordzijde
van het plangebied landschappelijk in te pakken met duin.
De Zuidboulevard en Westboulevard blijven op dezelfde
hoogte als nu en krijgen beiden een openbaar karakter.
Aan het einde van de Westboulevard wordt een keerlus
(geschikt voor bus- en vrachtverkeer) opgenomen. Op het
hoekpunt Zuidboulevard/Westboulevard wordt de kruin van
de weg verhoogd van ca. 4.0m +NAP naar ca. 5.5m +NAP.
Vanaf dit hoekpunt wordt een aansluiting gemaakt voor de
ontsluiting van het zuidelijk deelgebied.

Fietsroutes
De bestaande fietsroutes op de Zuidpier en aan de voet van
het oude duin blijven behouden. Optioneel kan gedacht
worden aan een beweegbare brug bij de monding van de
zeejachthaven. Het voordeel van een dergelijke brug is dat
de route van binnenland naar de Zuidpier aanzienlijk wordt
verkort. Een tweede voordeel is dat er daadwerkelijk een
rondje rondom de zeejachthaven kan worden gelopen/
gefietst.

Fietsparkeren
Ten behoeve van fiets- en brommerparkeren bij het
strand wordt ten zuiden van het strandplein een
fietsparkeervoorziening ter grootte van 500 a 700
fietsen voorgesteld (benodigd oppervlak ca. 1.000 m2).
Deze fietsparkeervoorziening kan in het duin worden
ingepast. Een andere mogelijkheid is dat (een deel van) dit
fietsparkeerprogramma onder de nieuwe bouwvolumes
wordt ingepast.
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Parkeercapaciteit
In 2015 zijn door de gemeente tellingen verricht van de
aantallen geparkeerde auto’s in het zomerhalfjaar. Op de
drukste gemeten dag was de parkeerbehoefte:
• 250 parkeerplaatsen voor Seaport Beach Resort en
Haven,
• 330 parkeerplaatsen voor strandhuisjes,
• 1200 parkeerplaatsen voor hotel, horeca,
strandpaviljoens, PBN en strandbezoek.
De gemiddelde bezetting in de weekenden van het zomerhalfjaar was aanzienlijk lager dan bovenstaande aantallen.
Ook de op een na drukste gemeten dag had een bezetting
die plusminus 300 auto’s minder was dan de drukste gemeten dag.
Ervan uitgaande dat de 250 parkeerplaatsen voor Seaport
Beach Resort en Haven op min of meer dezelfde locatie
gehandhaafd blijven, betekent dit dat op basis van de
parkeermeting 2015 een ‘collectieve’ parkeervoorziening
van ca. 1.550 plaatsen zelfs op de drukste zomerdagen
zou volstaan. Echter, de hoop en verwachting is dat met
het succes van IJmuiden aan Zee ook de populariteit – en
daarmee de parkeervraag – met 20 tot 30 % zal toenemen.
En ook met deze cijfers is er nog steeds sprake van een
forse overcapaciteit in het huidige parkeeraanbod van ca.
3.000 parkeerplaatsen.
Voor de nieuwe situatie wordt vooralsnog gerekend
met een ‘collectieve’ parkeervoorziening van ca. 1.750
parkeerplekken. Iets meer dan de helft van deze
parkeerplaatsen ligt op een loopafstand tot het strand van
500 a 1000 meter. We verwachten hiermee voldoende
parkeerruimte te hebben om minimaal 355 dagen per jaar
alle parkeerders te kunnen herbergen in het plangebied.
Daarbij houden we rekening met:
• het bezoekersparkeren voor de nieuwe woningen in het
zuidelijk deel van het gebied
• een toename van het bezoek aan het gebied met 20 tot
30%.

Voor de vijf tot tien topdagen per jaar wordt gezocht
naar een andere oplossing in de ‘nabije’ omgeving.
Concrete plannen zijn hier op dit moment nog niet
voor, maar gedacht zou kunnen worden aan een extra
parkeervoorziening bij piekdrukte met een omvang van
250 tot 500 plekken. Mogelijke locaties zijn, in goed overleg
met de desbetreffende stakeholders, de Zeehavenweg
bij de IJmondhaven of in de openbare ruimte van de
bedrijventerreinen aan weerszijden van de Dokweg.
Randvoorwaarde is dat dit geen beperking vormt voor de
exploitatie van de IJmondhaven en de bedrijventerreinen.
Vanaf dit punt kunnen bezoekers dan met bijvoorbeeld
een stoere strandbus van en naar het strand worden
gebracht. In de fase van het maken van het Ontwikkelplan
en Bestemmingsplan zal deze gedachte besproken moeten
worden met de desbetreffende stakeholders en verder
uitgewerkt moeten worden. Tegen die tijd kunnen ook
de parkeermetingen over 2016 betrokken worden in de
voorgestelde parkeerbalans.

Collectieve parkeervoorziening
Bezoekers van het strand, de strandpaviljoens, de
strandhuisjes, het hotel, PBN en horeca; alsmede bezoekers
van de nieuwe woningen kunnen parkeren op een van de
drie duinparkings. De eerste twee parkings zijn onderling
met elkaar verbonden. Inrijden kan aan de zijde van het
strandplein, uitrijden aan de oostzijde langs het hotel. De
derde parking is alleen in gebruik in het hoogseizoen. Inrit
en uitrit van deze derde parking is direct bij binnenkomst
van het plangebied, aan de voet van het oude duin. Met
behulp van een parkeerverwijssysteem (doseersysteem)
wordt de verkeersveiligheid op extreem drukke dagen
geborgd.
De uitstraling van deze duinparkings is in overeenstemming
met:
• geleding van het parkeerterrein in meerdere clusters;
• het concept van verdiepte parkeervelden, omsloten door
zandig duin met helmgras;

• de toepassing van hoogwaardige en duurzame
materialen;
• zorgvuldige vormgeving en detaillering.

Parkeernormen nieuw programma

Voor het nieuwe programma van woningen gelden de
parkeernormen van het gemeentelijk parkeerbeleid,
zoals vastgelegd in de Nota Parkeernormenbeleid 2015.
Afhankelijk van het type en de grootte van de woning is in
deze nota een bandbreedte van 1.0 tot 1.7 parkeerplaats
per woning voorgeschreven. Voor het nieuwe programma
van vakantiewoningen geldt de parkeernorm van 1
parkeerplaats per vakantiewoning.

‘Private’ parkeervoorzieningen
Voor het nieuwe programma van woningen en
vakantiewoningen wordt ten minste 1 parkeerplaats per
woning binnen het bouwveld gerealiseerd. Op plekken waar
het bezoekersparkeren niet op een loopafstand van < 150
meter van de nieuwe woningen buiten het bouwveld kan
worden ingepast dient het bezoekersparkeren eveneens
binnen het bouwveld ingepast te worden. De ‘private’
parkeervoorziening is bereikbaar vanaf de openbare weg.
De uitstraling van de ‘private’ parkeervoorziening is in
overeenstemming met:
• uit het zicht van de publieke ruimte;
• eventuele hellingbanen binnen de rooilijnen van het
bouwblok.

Maatvoering parkeervakken
De afmeting van parkeervakken en de ontsluitende wegen
dienen te voldoen aan de richtlijnen die de CROW en de
NEN hiervoor geven. Ook de inpassing van voldoende
mindervaliden-parkeerplaatsen en motor-parkeerplaatsen
als onderdeel van het totale parkeeraanbod zal moeten
voldoen aan de eerder genoemde richtlijnen.
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3.5 Openbare ruimte
In deze paragraaf zijn de verschillende openbare ruimtetypen verbeeld met sfeer- en referentiebeelden welke de gewenste kwaliteit
per ruimtetype weergeven. De ruimtetypen zijn de haven zelf, de kades, de drie belangrijkste pleinruimtes van strandplein, nautische
kade en havenkop; het duin en de parkeervelden. Doel is dat de kwaliteit van de openbare ruimte hoogwaardig is, robuust en rauw
van karakter. Doel is het gebied zoveel als mogelijk openbaar toegankelijk te maken.
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Openbare ruimte: Haven
Centraal in het gebied ligt de haven met ruimte voor
verschillende typen jachten. Doel is om ook het watervlak
van de haven zichtbaar en beleefbaar te maken vanaf de
wal. Een wens is nog om niet alleen aan de steigers, maar
ook aan de kades ruimte te maken voor het afmeren van
grotere schepen.

Doel is ontwikkeling van een publiek toegankelijke en beleefbare haven.

nautische elementen

recreatieve waarde van de haven benutten

toegankelijk maken

open water

interactie met het water

Openbare ruimte: Plekken tussen de wal en het water
Ter hoogte van het strandplein, nabij de nautische kade en
op de as ten westen van het hotel worden plekken gemaakt
tussen de wal en het water. Belangrijk aandachtspunt is hier
het daadwerkelijk contact met het water van de haven (gemiddeld hoogwaterpeil 1.20m NAP+ / gemiddeld laagwaterpeil -1.00m NAP), wat toch al snel vier a vijf meter lager ligt
dan de kades. Doel is het maken van fysieke verbindingen in
de vorm van publieke havensteigers.

Doel is ontwikkeling van publieke plekken tussen de wal en het water, zoals hier tussen Strandplein en haven.

publieke steiger

trap vanaf strandplein in talud haven me

de rand van de kade als verblijfsplek

aantrekkelijk avondbeeld

interactie tussen wal en water

DISCLAIMER: ALLE GETOONDE AFBEELDINGEN ZIJN INDICATIEVE VERBEELDINGEN VAN ONZE AMBITIE. DIT IS NOG GEEN ONTWERP. ER KUNNEN GEEN RECHTEN EN PLICHTEN AAN WORDEN ONTLEEND.
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Openbare ruimte: Kades
Aan drie zijdes van de haven komen stenige en stedelijke
kades. Belangrijk aandachtspunt zijn de hoogteverschillen
in het dwarsprofiel en de positie van de voetganger in het
profiel. De nieuwe uitstraling van de kades moet stoer en
robuust zijn; met elementen welke passen bij het nautische
karakter van de haven.

Doel is ontwikkeling van stenige, stedelijke en actief geprogrammeerde kades met entrees aan de kade.

kades als verblijfsplek

grote maat

robuuste uitstraling

levendige kade

stenige kade

Openbare ruimte: Strandplein
Het strandplein is de centrale pleinruimte in het gebied. Het
plein zelf ligt iets verhoogd in zijn omgeving, zodat er vanaf
het plein vrij zicht is op zee en richting de Kennemerduinen en het duinmeer. Bebouwing aan de zuidzijde van het
plein is maximaal twee bouwlagen. Het doel is een besloten
plein met actieve plinten aan het plein. Luie trappen maken
de overgang tussen de Kiss+Ride en het plein zelf. Aan de
zonzijdes van het plein is ruimte voor gevelterrassen en
pleinterrassen.

Doel is ontwikkeling van een centrale pleinruimte - het Strandplein - in het gebied als schakelpunt tussen strand, haven en duingebied.

duinen op plein, relatie met duinen

kiosken op het plein

besloten pleinruimte

zonering Kiss+Ride en voetgangersplein

gevelterassen en pleinterassen

DISCLAIMER: ALLE GETOONDE AFBEELDINGEN ZIJN INDICATIEVE VERBEELDINGEN VAN ONZE AMBITIE. DIT IS NOG GEEN ONTWERP. ER KUNNEN GEEN RECHTEN EN PLICHTEN AAN WORDEN ONTLEEND.
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Openbare ruimte: Nautische kade - Oostzijde van de haven
Een tweede pleinruimte is de nautische kade aan de oostzijde van de haven. Door de perfecte ligging aan de zeejachthaven met de avondzon boven de haven is dit in potentie
een aantrekkelijke plek. Langs deze kade wordt een gemengd programma ontwikkeld van nautische bedrijvigheid,
slechtweervoorzieningen, recreatieve functies, werkfuncties
en zo mogelijk recreatiewoningen.

Doel is ontwikkeling van een verbindende kade tussen kleine strand en duinmeer; de nautische kade aan de oostzijde van de haven.

dubbel gebruik botenloods door het seizoen heen

recreatieve functies

botenloods en nautische bedrijvigheid

kade als plek

seizoens gebonden havenactiviteiten

Openbare ruimte: Havenkop
De havenkop is de plek bij de monding van de haven en
direct grenzend aan het Noordzeekanaal. Dit is ook de plek
waar de Zuidpier gekoppeld is aan de kustplaats IJmuiden
aan Zee.

Doel is ontwikkeling van een goede verbinding tussen de haven en de Zuidpier met een publieke verblijfsruimte bij de Havenkop.

verbinding naar de Zuidpier

panorama

gebouwen aan randen

toegang tot het strand vanaf het plein

pleinruimte
DISCLAIMER: ALLE GETOONDE AFBEELDINGEN ZIJN INDICATIEVE VERBEELDINGEN VAN ONZE AMBITIE. DIT IS NOG GEEN ONTWERP. ER KUNNEN GEEN RECHTEN EN PLICHTEN AAN WORDEN ONTLEEND.
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Openbare ruimte: Duinlandschap
Naast de hierboven beschreven haven met kades en
pleinen is het duin een belangrijk ruimtetype in de nieuwe
kustplaats. Doel is om met nieuw duinlandschap de nu nog
abrupte hoogteverschillen te verzachten en samenhang te
creëren in het gebied. Doel is om met eenvoudige middelen
van reliëf, zand en helmgras de buitenruimte een maat en
schaal te geven, welke past bij de maat en schaal van duinmeer en Kennemerduinen.

Doel is de ontwikkeling van een verbonden duinlandschap tussen duinmeer, de kades en de hoge keermuur.

inheemse flora en fauna

zand en helmgras

gebiedseigen beplanting

bunkers

duinmeer

toegankelijk voor recreatie

Openbare ruimte: Parkeerveld
De benodigde parkeercapaciteit dient op strategisch goede
locaties gesitueerd te worden, waarbij het parkeren niet
dominant aanwezig is. In plaats van een groot parkeerterrein, wordt gekozen voor een geleding in meerdere kleinere
parkings met een prettige maat en schaal. Voor de parkeervelden geldt de metafoor van de duinpan; een lager gelegen
ruimte omsloten door hoger liggend duin en helmgras.
De parkeerterreinen worden aantrekkelijk vormgegeven.
Afhankelijk van de intensiteit van het gebruik wordt een
materialisatie in asfalt met een split laag, grasbetonstenen
of vezel versterkt gras gekozen.

Doel is een landschappelijke entree tot IJmuiden aan Zee; met enige afstand tot de parking en een goede hoogteaansluiting op de keermuur.

parkeervelden in duinpan

groene parkeervakken zo min mogelijk
verhard oppervlakte

aangename en veilige voetgangersverbindingen naar
omgeving

verdeling van parkeerprogramma over meerdere
parkeervelden

DISCLAIMER: ALLE GETOONDE AFBEELDINGEN ZIJN INDICATIEVE VERBEELDINGEN VAN ONZE AMBITIE. DIT IS NOG GEEN ONTWERP. ER KUNNEN GEEN RECHTEN EN PLICHTEN AAN WORDEN ONTLEEND.
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3.6 Ontwikkelvelden
In deze paragraaf zijn de verschillende ontwikkelvelden verbeeld met sfeer- en referentiebeelden welke de gewenste kwaliteit per
ontwikkelveld weergeven. Doel is om geen nieuwe langgerekte gebouwen meer toe te voegen - zoals het Seaport Beach Resort en
het Hotel - maar veel meer te ontwerpen aan vertikale geleding en afwisseling in de gevelwand. Onze ambitie is het ontwerpen van
maatwerk architectuur met een hoogwaardige beeldkwaliteit, robuust en rauw van karakter.

Ontwikkelveld 1
Havenhoofd

KUSTPLAATS IJMUIDEN AAN ZEE 		

TOTAAL PROGRAMMA

woningen						

max. 96.500 m2 bvo (ca. 600-850 st)

recreatieve woningen					

max. 14.500 m2 bvo (ca. 150 st)

flexibele plint met horeca en voorzieningen + BRAK!

max. 15.000 m2 bvo

flexibele plint met nautisch bedrijven centrum		

max. 4.000 m2 bvo

gebouwd parkeren					

max. 40.500 m2 bvo

Ontwikkelveld 2
Seaport Beach
Resort

Ontwikkelveld 6
Nautische kade en
Oostelijk duingebied

Ontwikkelveld 3
Strandplein Noord

Ontwikkelveld 7 De Haven

Ontwikkelveld 5 Zuidboulevard
Ontwikkelveld 4
Strandplein Zuid

Ontwikkelveld 8 Zuidelijk duingebied

81

Ontwikkelveld 1. Havenhoofd
Programmatische uitgangspunten:

• Maximaal 44.000 m2 BVO wonen in verschillende
woningtypen
• Maximaal 2.000 m2 BVO flexibele plintfuncties met
horeca en voorzieningen
• Maximaal 20.000 m2 BVO gebouwd parkeren

Ruimtelijke uitgangspunten:

• Mix van verschillende stedelijke typen & korrelgroottes
• Pakhuizen aan de kade met een variabele bouwhoogte
en een gemiddelde bouwhoogte van vijf bouwlagen plus
kap
• Incidentele hoogteaccenten aan de kade mogelijk tot
maximaal 27 meter bouwhoogte
• Zorgvuldig ontworpen overgangen van kade naar
buitenruimte binnen ontwikkelveld
• Parkeren uit het zicht onder verhoogd maaiveld
• Minimaal twee doorsteken van de kade naar het strand
• 1 Hoogteaccent tot maximaal 120 meter bouwhoogte
buiten de vrije zone van de lichtenlijn, in tweede rooilijn
vanaf kade
• 1 Hoogteaccent tot maximaal 60 meter bouwhoogte
buiten de vrije zone van de lichtenlijn
• Zone binnen de lichtenlijn tot maximaal drie bouwlagen.

ambitiekaart

Beeldkwaliteit:

• Robuuste eenvoudige hoofdvormen
• Sterke compositie in het gevelvlak
• Zorgvuldig ontworpen overgangen van binnen naar
buiten
• Warme natuurlijke materialen
• Alzijdig een representatieve gevel

stapeling bouwvolumes

sterke hoofdvorm

plastiek in gevel

robuust materiaalgebruik

aanzicht gezien vanaf de noordzee

0

50
voorbeeld plattegrond

stoer en gedetailleerd

robuust maar speels gevelvlak

voorbeeld impressie

toren op basement,

levendigheid in avondbeeld

hoogteaccent 120m

geleding in hoogte
DISCLAIMER: ALLE GETOONDE AFBEELDINGEN ZIJN INDICATIEVE VERBEELDINGEN VAN ONZE AMBITIE. DIT IS NOG GEEN ONTWERP. ER KUNNEN GEEN RECHTEN EN PLICHTEN AAN WORDEN ONTLEEND.
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Ontwikkelveld 2. Seaport Beach Resort

Programmatische uitgangspunten:

• Nader te onderzoeken in samenspraak met de bewoners

Ruimtelijke uitgangspunten:

• Behoud van ‘zeezicht en havenzicht’ vanuit Seaport
Beach Resort middels zorgvuldig ontworpen overgangen
van bestaand op nieuw stedenbouwkundig plan.
• Het verkrijgen van samenhang van de openbare ruimte
met de openbare ruimte en bebouwing van havenhoofd
en strandplein
• Zorgvuldig ontworpen overgangen van kade naar
buitenruimte binnen ontwikkelveld

Beeldkwaliteit:

• Opknappen buitenruimte rondom Seaport Beach Resort,
zorgen voor nette rand tussen kade en parking
• Zorgvuldig ontworpen overgangen van binnen naar
buiten

ambitiekaart

zicht op Seaport Beach Resort vanaf Zuidpier

0

50
voorbeeld plattegrond

voorbeeld impressie
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Ontwikkelveld 3. Strandplein-Noord
Programmatische uitgangspunten:

• Maximaal 22.000 m2 BVO wonen in verschillende
woningtypen
• Maximaal 4.000 m2 BVO flexibele plintfuncties met
horeca, detailhandel en voorzieningen
• Maximaal 7.500 m2 BVO gebouwd parkeren

Ruimtelijke uitgangspunten:

• 100% Actieve en publieke plint langs het strandplein
• Mix van verschillende stedelijke typen & korrelgroottes
• Pakhuizen aan de kade en het strandplein met een
variabele bouwhoogte en een gemiddelde bouwhoogte
van vijf bouwlagen plus kap
• Incidentele hoogteaccenten aan de kade mogelijk tot
maximaal 27 meter bouwhoogte
• Zorgvuldig ontworpen overgangen van kade naar
buitenruimte binnen ontwikkelveld
• Parkeren uit het zicht onder verhoogd maaiveld
• Minimaal twee doorsteken van de kade naar het strand
• 1 Hoogteaccent tot maximaal 60 meter bouwhoogte, in
tweede rooilijn vanaf strandplein en kade
• 1 Hoogteaccent tot maximaal 40 meter bouwhoogte, in
tweede rooilijn vanaf strandplein en kade
ambitiekaart

Beeldkwaliteit:

• Robuuste eenvoudige hoofdvormen
• Sterke compositie in het gevelvlak
• Zorgvuldig ontworpen overgangen van binnen naar
buiten
• Warme natuurlijke materialen
• Alzijdig een representatieve gevel

overstek hoogteaccenten

semi publieke binnenhoven

sculpturale opbouw bouwvolumes

verticale geleding

aanzicht gezien vanuit de haven

0

50
voorbeeld plattegrond

Hoogte accent 40 en 60m

voorbeeld impressie

actieve plint

doorsteken, trap

doorwaadbare volumes

DISCLAIMER: ALLE GETOONDE AFBEELDINGEN ZIJN INDICATIEVE VERBEELDINGEN VAN ONZE AMBITIE. DIT IS NOG GEEN ONTWERP. ER KUNNEN GEEN RECHTEN EN PLICHTEN AAN WORDEN ONTLEEND.
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Ontwikkelveld 4. Strandplein-Zuid
Programmatische uitgangspunten:

• Maximaal 1.000 m2 BVO Kustinformatiecentrum BRAK!
(indien BRAK! niet op deze plek doorgaat, kan deze 1.000
m2 BVO als extra flexibele plintfunctie en/of wonen
worden ontwikkeld)
• Eventueel herplaatsen bestaande IJmuider
Reddingsbrigade
• Maximaal 1.000 m2 BVO flexibele plintfuncties met
detailhandel en voorzieningen
• Maximaal 4.000 m2 BVO wonen in verschillende
woningtypen
• Maximaal 1.500 m2 fiets- en brommer parkeren

Ruimtelijke uitgangspunten:

• 100% Actieve en publieke plint langs het strandplein
• Doel is het zuidelijk duingebied fysiek en visueel te
verbinden met het strandplein
• Minimaal een doorsteek van het strandplein naar
zuidelijk duingebied
• In verband met optimale bezonning van het strandplein
blijft de bebouwing aan de zuidrand van het strandplein
laag, met een gemiddelde bouwhoogte van twee
bouwlagen
• Incidentele hoogteaccenten aan de zuidrand van het
strandplein mogelijk tot maximaal 16 meter bouwhoogte
• Mix van verschillende stedelijke typen & korrelgroottes
• Zorgvuldig ontworpen overgangen van strandplein naar
buitenruimte binnen ontwikkelveld
• Fiets- en brommerparkeren binnen het ontwikkelveld
(gebouwd en/of op maaiveld

ambitiekaart

Beeldkwaliteit:

• Robuuste eenvoudige hoofdvormen
• Sterke compositie in het gevelvlak
• Zorgvuldig ontworpen overgangen van binnen naar
buiten
• Warme natuurlijke materialen
• Alzijdig een representatieve gevel

Doorsteek naar duinen, duinen op dak

0

50 voorbeeld plattegrond

voorbeeld impressie

lagere bebouwing aan zuidzijde strandplein

hoogteaccent BRAK 12m

DISCLAIMER: ALLE GETOONDE AFBEELDINGEN ZIJN INDICATIEVE VERBEELDINGEN VAN ONZE AMBITIE. DIT IS NOG GEEN ONTWERP. ER KUNNEN GEEN RECHTEN EN PLICHTEN AAN WORDEN ONTLEEND.
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Ontwikkelveld 5. Zuidboulevard en hotel
Programmatische uitgangspunten:

• Plusminus 13.000 m2 BVO, bestaande uit wonen
in verschillende woningtypen; inclusief flexibele
plintfuncties met horeca, retail en voorzieningen
• Maximaal 5.500 m2 BVO gebouwd parkeren
• Handhaven en/of aanpassen bestaande bouwmassa
hotel
Het gebied van de Zuidboulevard is een nader te onderzoeken gebied. In fase 2 zal nogmaals diepgaand onderzocht
worden of de bebouwingsdichtheid verder kan worden
geoptimaliseerd en evt. beperkt kan worden vergroot;

Ruimtelijke uitgangspunten:

• 100% Actieve en publieke plint langs het strandplein
• Mix van verschillende stedelijke typen & korrelgroottes
• Pakhuizen aan de kade en het strandplein met een
gemiddelde bouwhoogte van vier bouwlagen plus kap
• Incidentele hoogteaccenten aan de kade mogelijk tot
maximaal 24 meter bouwhoogte
• Zorgvuldig ontworpen overgangen van kade naar
buitenruimte binnen ontwikkelveld
• Parkeren uit het zicht onder verhoogd maaiveld
• Minimaal twee doorsteken van de kade naar het
duingebied
• 1 Hoogteaccent tot maximaal 40 meter bouwhoogte,
grenzend aan strandplein en in tweede rooilijn vanaf
kade
• Het verkrijgen van samenhang met de bebouwing van
Zuidboulevard en hotel

ambitiekaart

Beeldkwaliteit:

• Robuuste eenvoudige hoofdvormen
• Sterke compositie in het gevelvlak
• Zorgvuldig ontworpen overgangen van binnen naar
buiten
• Warme natuurlijke materialen
• Opwaarderen geveluitstraling bestaand hotel
• Alzijdig een representatieve gevel

hoogteaccent 24m

aantrekkelijk avondbeeld

actieve plint

voorbeeld plattegrond

0

50

aanzicht gezien vanaf duinmeer
voorbeeld impressie

verhoogde entrees op parkeerdek

uitkraging van kloeke volumes

actieve plint met setback

sterke compositie van gestapelde bouwblokken

robuuste wand van samengestelde volumes

DISCLAIMER: ALLE GETOONDE AFBEELDINGEN
ZIJN INDICATIEVE
VERBEELDINGEN VAN ONZE AMBITIE. DIT IS NOG GEEN ONTWERP. ER KUNNEN GEEN RECHTEN EN PLICHTEN AAN WORDEN ONTLEEND.
sculpturaal overhangend
accent
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Ontwikkelveld 6. Nautische kade en oostelijk duingebied
Het gehele gebied binnen de milieucontour rond e IJmondhaven hebben we aangeduid als nader te onderzoeken
gebied. Op dit moment kan de Projectorganisatie nog geen
definitieve uitspraken doen over de programmatische
invulling, bouwvolume en/of bouwhoogten. De ambitie om
hier een levendig gebied met allerlei gemengde functies
(bijvoorbeeld nautisch bedrijven centrum, overige kleinschalige bedrijvigheid, slechtweervoorzieningen, recreatieve
functies, werkfuncties, etc.) van te maken blijft bestaan,
evenals de ambitie om een deel van de haven te dempen
en een ‘nautische kade’ te ontwikkelen. In fase 2 gaat de
Projectorganisatie in nauw overleg met Zeehaven IJmuiden,
KVSA en OV IJmond evenals met ander lokaal bedrijfsleven
onderzoeken welke programmatische invulling aan deze
zijde van de haven mogelijk is.

Ruimtelijke uitgangspunten:

• Dempen van de haven tbv verbinding met kleine strand
en het duinmeer.
• Algehele toegankelijkheid van het gebied vergroten.

ambitiekaart

zorgvuldig geënsceneerd ensemble van gebouwen

hoogteaccent 24m

voorbeeld impressie

mix van grote en kleine korrel

plint en bovenbouw

robuust materiaalgebruik

nautische bedrijven

oostelijk duingebied

DISCLAIMER: ALLE GETOONDE AFBEELDINGEN ZIJN INDICATIEVE VERBEELDINGEN VAN ONZE AMBITIE. DIT IS NOG GEEN ONTWERP. ER KUNNEN GEEN RECHTEN EN PLICHTEN AAN WORDEN ONTLEEND.
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Ontwikkelveld 7. De haven
Programmatische uitgangspunten:

• Maximaal 6.000 m2 BVO wonen in verschillende
woningtypen
• Maximaal 3.000 m2 BVO recreatief wonen in
verschillende woningtypen

Ruimtelijke uitgangspunten:

• Doorzichten van de kade naar de haven
• Combinatie van woningen in het talud van de haven en
‘losse’ en ‘geclusterde’ drijvende woningen aan steigers
• Gemiddelde bouwhoogte twee bouwlagen
• Incidentele hoogteaccenten zijn mogelijk tot maximaal 12
meter bouwhoogte
• Kleine korrel, lage dichtheid, maximaal contact met de
haven
• Pleintjes en plekken tussen de woningen aan het water
van de haven
• Inpandig parkeren op begane grond van de woning

Beeldkwaliteit:

• Robuuste eenvoudige hoofdvormen
• Zorgvuldig ontworpen overgangen van binnen naar
buiten
• Warme natuurlijke materialen
• Nautische uitstraling

plasticiteit gevel

ambitiekaart

drijvend wonen

inpandige buitenruimte

variatie in hoogte

voorbeeld impressie

eenvoudige hoofdvorm

glazen wanden

simpele exentriekelingen

losse volumes staal en houten accenten geen blinde gevels aan boulevard

DISCLAIMER: ALLE GETOONDE AFBEELDINGEN ZIJN INDICATIEVE VERBEELDINGEN VAN ONZE AMBITIE. DIT IS NOG GEEN ONTWERP. ER KUNNEN GEEN RECHTEN EN PLICHTEN AAN WORDEN ONTLEEND.
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Ontwikkelveld 8. Het zuidelijk duingebied
Programmatische uitgangspunten:

• Maximaal 7.500 m2 BVO wonen in verschillende
woningtypen
• Maximaal 1.500 m2 BVO recreatief wonen in
verschillende woningtypen
• Klimtoren en groepsaccommodatie van PBN

Ruimtelijke uitgangspunten:

• Doorzichten van de openbare weg naar het duinmeer
• Het doel is een natuurlijke gradiënt van laag en extensief
aan de rand van het natuurgebied naar de stedelijke
meer intensieve bebouwing aan de havenkades
• Combinatie van ‘losse’ en ‘geclusterde’ woningen in en op
het duin
• Gemiddelde bouwhoogte twee bouwlagen, aan de
zuidrand maximaal 1 bouwlaag hoog
• Kleine korrel, lage dichtheid, maximaal contact met het
duinlandschap
• Woningen staan op wisselend vloerpeil om zo maximaal
zicht op omgeving te hebben
• (Inpandig) parkeren op eigen kavel
• Voor de klimtoren en groepsaccommodatie van PBN zijn
op dit moment nog twee opties mogelijk:
o Ofwel op de huidige locatie direct grenzend aan het
duinmeer ten zuiden van het hotel; idealiter staat de
klimtoren dan in de as (westelijk van het hotel) tussen de
haven en het duinmeer
o Ofwel meer oostelijk aan de rand van parking P3, onder
voorwaarde dat hier de visuele en functionele relatie met
het duinmeer geoptimaliseerd kan worden; idealiter staat
de klimtoren dan in de as (oostelijk van het hotel) tussen
het kleine strand / de haven en het duinmeer

ambitiekaart

Beeldkwaliteit:

• Robuuste eenvoudige hoofdvormen
• Zorgvuldig ontworpen overgangen van binnen naar
buiten
• Warme natuurlijke materialen
• Opgaan in het duinlandschap
• Private buitenruimte mee ontworpen in bouwplan

wisselend vloerpeil

ensemble van gebouwen

integratie in het landschap

voorbeeld impressie

gebouw in landschap

natuurlijke geveldetails

integratie in landschap

compositie van gebouwen

1 bouwlaag aan zuidrand

warme kleurstelling

interactie binnen-buiten

DISCLAIMER: ALLE GETOONDE AFBEELDINGEN ZIJN INDICATIEVE VERBEELDINGEN VAN ONZE AMBITIE. DIT IS NOG GEEN ONTWERP. ER KUNNEN GEEN RECHTEN EN PLICHTEN AAN WORDEN ONTLEEND.
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4. Het vervolg
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4.1 Fasering ontwikkeling
Zoals in hoofdstuk 2 is beschreven zal de ontwikkeling van de Kustplaats IJmuiden aan Zee in stappen plaatsvinden. Over hoe lang
de totale gebiedsontwikkeling zal gaan duren valt nu weinig iets met zekerheid te zeggen. Onze schatting is dat we grofweg 10 jaar
bezig zijn. Maar elke deelfase is steeds een volledig afgeronde ontwikkeling waar goed gewoond en geleefd kan worden. Er is dus
zeker geen sprake van ‘10 jaar in een bouwput leven’.
Fase 1

We gaan beginnen met het deelgebied Strandplein. Deze
nieuwe hotspot kan als centraal punt van het gebied
meteen laten zien en beleven wat het nieuwe karakter
zal worden. Hier zullen de belangrijkste commerciële
voorzieningen (horeca, winkels, cultuur, etc.) een plek
krijgen zodat er vanaf het begin een nieuw hart in het
gebied wordt gebracht. Het Strandplein wordt een
‘flessenhals’ waar alle bezoekers en (toekomstige) bewoners
samenkomen. De afstanden in het gebied zijn zo groot
dat clustering van voorzieningen en bezoekersstromen
noodzakelijk is.
Tegelijkertijd wordt de hoofdontsluitingsweg en de
openbare ruimte er langs (van de Kromhoutstraat tot aan
het nieuwe Strandplein) opgewaardeerd en heringericht.

Fase 2

De bedoeling is dat de huidige horeca- en commerciële
voorzieningen op de Boulevard-Zuid worden gesloopt en
herontwikkeld tot woningbouw. Aan de noordoever van
het duinmeer gaan we een bijzonder woonmilieu realiseren
met allerlei soorten woningen in een nieuw duinlandschap.
Tegelijkertijd zullen ook de parkeervelden voor (strand)
bezoekers (deels) worden verplaatst en helemaal opnieuw
worden ingericht.
De recreatieve ontwikkelingen en de ontwikkeling van
de (jacht)haven moeten ook in deze fase vorm krijgen
om het gebied meer en meer als een aantrekkelijk
watersportcentrum neer te kunnen zetten en het imago
krachtig vorm te geven.
Na deze fase is de hele zuidwestkant van de Kustplaats
ontwikkeld en ziet de hoofdtoegangsweg er helemaal
anders uit. De kwaliteitssprong is dan al zeer goed zicht- en
merkbaar en er zijn al vele nieuwe bewoners bijgekomen.

Fase 3

In de volgende fase wordt het deelgebied Haven-West
ontwikkeld. Tegelijkertijd wordt de kade en de openbare
ruimte van Boulevard-West opgewaardeerd.

Fase 4

In de 4e fase zien wij de oostzijde van de haven tot
ontwikkeling komen. De oostzijde van de haven wordt deels
gedempt waarna hier de nautische kade met het nautisch
bedrijvencentrum en het recreatief programma kunnen
worden ontwikkeld.
Tussen fasen 1 t/m 4 door ontwikkelen we de ‘randen’ van
de haven met paalwoningen en drijvende woningen en
recreatieve voorzieningen in de haven zelf.

fase 1

fase 2

fase 3

fase 4

DISCLAIMER: ALLE GETOONDE AFBEELDINGEN ZIJN INDICATIEVE VERBEELDINGEN VAN ONZE AMBITIE. DIT IS NOG GEEN ONTWERP. ER KUNNEN GEEN RECHTEN EN PLICHTEN AAN WORDEN ONTLEEND.
VOOR WAT BETREFT DE OOSTZIJDE VAN DE HAVEN ZIJN DE PROGRAMMATISCHE INVULLING EN BOUWHOOGTEN ONDERWERP VAN NADERE UITWERKING IN OVERLEG MET DE STAKEHOLDERS.
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4.2 Financiële strategie en haalbaarheid
De Kustplaats kan niet in één keer tot stand komen. Er is per
definitie sprake van een langjarige gebiedsontwikkeling. Het
gebied kan niet ‘even snel uit de grond worden gestampt’.
De kwaliteit en de waarde komt dus stap voor stap tot
ontwikkeling en financiële resultaten worden alleen stap
voor stap, per deelfase geboekt. De focus moet dus altijd
liggen op duurzame lange termijn waardegroei. Een ‘hit &
run’ mentaliteit is dan ook desastreus. Daarmee zouden we
onszelf alleen maar in de vingers snijden.
In de eerste fase(n) moet flink worden geïnvesteerd in een
sterke identiteit en een veel hogere kwaliteit van het gebied,
van de openbare ruimte en van de gebouwen. Natuurlijk
moet er ook in het begin geld worden verdiend. Maar de
latere fasen worden de grotere ‘terugverdieners’. Er is dus
een grote incentive voor de ontwikkelaar en de eigenaren
om de ontwikkeling van de Kustplaats af te maken: een
langjarige betrokkenheid is geen afgedwongen verplichting
maar een noodzakelijkheid.
En er is een incentive voor de ontwikkelaar en de eigenaren
om te investeren in die kwaliteit van openbare ruimte en
van gebouwen. Als we dat niet doen, dan zal de verkoop van
woningen en voorzieningen en de interesse van kopers en
investeerders snel afnemen, of niet eens tot stand komen.
Er is dan geen of weinig waardegroei, de afzetsnelheid
van woningen daalt en prijzen komen onder druk te staan.
Investeren in een langjarige gebiedsontwikkeling en geld
verdienen zijn dus niet tegenstrijdig: het één kan juist niet
zonder het ander.
De te ontwikkelen gronden en gebouwen die worden
herontwikkeld, worden niet ineens allemaal tegelijk voor
een vaste waarde door de ontwikkelaar van de eigenaren
gekocht. De gronden worden gefaseerd afgenomen
en ontwikkeld, op een manier waardoor de grond- en
vastgoedwaarde per deelfase kan worden geoptimaliseerd.

Omdat de gebiedsontwikkeling per definitie een lange
ontwikkeltermijn kent, is de mogelijkheid om flexibel in
te kunnen spelen op ontwikkelingen en veranderingen
in de markt een noodzaak. Het financiële resultaat
van de gebiedsontwikkeling zal pas aan het einde
van het project 100% zeker zijn. Er moet voortdurend
worden gestuurd op de potentiële waardecreatie en
grondopbrengsten. De eigenaren en de ontwikkelaar
doen dit gezamenlijk en hebben daartoe overeenkomsten
gesloten. Per deelgebied worden afspraken gemaakt in de
Ontwikkelovereenkomsten (uitwerkingen van de al gesloten
Principe-Ontwikkelovereenkomsten).
De gebiedsontwikkeling omvat een complex van onderling
afhankelijke kosten- en opbrengstencomponenten,
die zijn ondergebracht in de Ontwikkelexploitatie. De
Ontwikkelexploitatie is de exploitatieopzet bestaande
uit het samenhangende geheel van grond- en
vastgoedexploitaties voor de afzonderlijke deelgebieden en
voor het gehele gebied. De wijze waarop wordt omgegaan
met de kosten en opbrengsten is vastgelegd in de SOK en
de POOK’s.
De Ontwikkelexploitatie is in de beginfase conservatief
ingeschat. Er wordt rekening gehouden met forse
investeringen in het openbaar gebied, omdat we veel
kwaliteit willen maken. De opbrengsten worden niet te hoog
ingeschat. Op deze manier voorkomen we dat we onszelf
‘rijk rekenen’. De financiële haalbaarheid van de deelfasen
en van de gehele gebiedsontwikkeling is daarmee geborgd.
De Ontwikkelexploitatie is steeds gekoppeld aan de laatste
stand van zaken ten aanzien van het stedenbouwkundig
plan (bouwvolume’s, programma, woningtypologieën,
ingrepen openbaar gebied, etc.). In het begin is dat de visie
zoals benoemd in dit Ambitiedocument. Tijdens het maken

van het Ontwikkelplan wordt de Ontwikkelexploitatie
steeds geactualiseerd en verder gedetailleerd. Dit is een
proces van doorlopend ‘integraal tekenen en rekenen’.
De gemeente Velsen heeft ten opzichte van de andere
ontwikkelende partijen financieel gezien een aparte positie.
De investeringen in het openbaar gebied worden namelijk
vanuit de ontwikkeling van vastgoed betaald. De benodigde
financiering wordt door KondorWessels Vastgoed
georganiseerd. De gemeente heeft daar geen rol in. De
gemeente is wel een partner in de samenwerking zodat
zij doorlopend nauw bij de stap voor stap ontwikkeling
betrokken is, maar haar verantwoordelijkheid binnen
de samenwerking bestaat uit het meewerken aan en
faciliteren van publiekrechtelijke procedures (o.a. de
bestemmingsplanprocedure).
In het gebied worden investeringen gedaan die noodzakelijk
zijn voor het gehele project en waar alle deelprojecten ‘baat’
bij hebben. Dat is bijvoorbeeld de aanleg/herinrichting
van de hoofdtoegangsweg vanaf de Kromhoutstraat tot
aan het nieuwe Strandplein en de opnieuw aan te leggen
en in te richten parkeervelden voor (strand)bezoekers.
Deze investeringen worden door de opbrengsten uit de
vastgoedontwikkelingen gefinancierd door middel van
een exploitatiebijdrage uit de ontwikkelingen van de
deelgebieden. Een deel van de opbrengsten van de nieuwe
ontwikkelingen zullen daartoe direct worden aangewend.
De financiële resultaten van de gebiedsontwikkeling
zullen door de samenwerkende partners open worden
gedeeld. Aan de hand van de steeds geactualiseerde
Ontwikkelexploitatie en de behaalde resultaten wordt
telkens opnieuw weer gekeken wat de grondopbrengsten
kunnen zijn en welke vervolgstappen moeten worden
genomen.
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4.3 Samenwerking en organisatie
De ontwikkeling van de Kustplaats IJmuiden aan Zee kent een hoge ambitie die alleen waargemaakt kan worden door de gemeenschappelijke inzet van de samenwerkende partijen. Om het geheel tot een goed einde te kunnen brengen is een actieve projectorganisatie met draagvlak een sleutelvoorwaarde.
De projectorganisatie is ingesteld ten behoeve van het
overleg tussen de samenwerkende partijen over de
uitvoering van de Samenwerkingsovereenkomst, de
gezamenlijke besluitvorming en de algehele uitvoering van
de gebiedsontwikkeling. De projectorganisatie zal (o.a.) de
organisatorische, procesmatige, financiële en inhoudelijke
aspecten van de gebiedsontwikkeling en de samenhang
tussen die aspecten vormgeven, voorbereiden, organiseren,
begeleiden, sturen en bewaken.
De projectorganisatie bestaat uit een Stuurgroep, een
Projectgroep en verschillende Werkgroepen:
• De Stuurgroep heeft tot taak het bewaken en
sturen van (de voortgang van) de uitvoering
van de Samenwerkingsovereenkomst en de
gebiedsontwikkeling op basis van de in dit
Ambitiedocument geformuleerde uitgangspunten.
Ook de onderlinge afstemming tussen de partners
over (dreigende) wijziging van uitgangspunten
of omgevingsfactoren behoort tot haar
verantwoordelijkheid;
• De Projectgroep werkt onder de verantwoordelijkheid
en met mandaat van de Stuurgroep. De Projectgroep
heeft een sturende en controlerende rol richting de
verschillende Werkgroepen;
• De Werkgroepen worden aangestuurd door en werken

onder de verantwoordelijkheid van de Projectgroep. Er
zullen gaandeweg de gebiedsontwikkeling verschillende
Werkgroepen actief zijn, waaronder in ieder geval de
volgende:
− Werkgroep Stedenbouw & Beeldkwaliteit;
− Werkgroep Branding, Marketing & Communicatie;
− Werkgroep Placemaking en tijdelijke ontwikkeling;
− Werkgroep Stakeholdermanagement.
Alle samenwerkende partijen zullen in de projectorganisatie
een rol spelen. In de Samenwerkingsovereenkomst
en het Projectplan is uitgebreid beschreven hoe zij de
gezamenlijke ambitie waar willen maken. KondorWessels
Vastgoed speelt daar als ontwikkelaar een belangrijke rol
in, maar de andere partijen zullen middels de Stuurgroep
en ook op ambtelijk niveau continu betrokken blijven.
Belangrijke besluiten worden gezamenlijk genomen.
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4.4 Branding, marketing en communicatie
Marketing en communicatie zijn beide onderdeel van
een groter geheel: het creëren van een eigen plek in
de hersenen. Die plek wordt gevormd door associaties
die tezamen een positief gevoel oproepen in relatie
tot bijvoorbeeld een ‘bestemming’. Voor het creëren
van een nieuwe identiteit en het opstellen van een
brandingstrategie voor dit gebied begint dat proces
andersom: associaties die bij de bestemming passen worden
zorgvuldig gekozen en gebruikt om zowel het aanbod als
de communicatie over dat aanbod te creëren. Op die manier
wordt een eigen plek in de hersenen van de doelgroep
gecreëerd. In het Engels heet dat branding. Het resultaat
heet een brand, in het Nederlands een merk. Branding is
dus een goede term voor de combinatie van marketing en
communicatie.
Omdat een bestemming verschillende stakeholders heeft,
het aanbod van een bestemming vaak heel divers is en
daarbij verschillende doelgroepen moet aanspreken, is
het nodig om een getrapte merkstrategie te ontwikkelen.
Dat betekent dat er eerst op basis van de unieke claim een
hoofdmerk ontwikkeld wordt met duidelijk omschreven
merkwaarden; de zogenaamde Brand Values. Onder dat
hoofdmerk worden verschillende merken, elk met een eigen
aanbod en/of doelgroep, ontwikkeld. Deze onderliggende
merken heten Sub Brands of submerken. Deze
submerken worden ontwikkeld door zowel de gemeente
(gebiedsontwikkeling, landmarks, etc.) als door individuele
ondernemingen in het gebied. Zo kunnen bijvoorbeeld
paviljoenhouders met de ontwikkeling van hun strandtent
een Landmark creëren voor het gebied waar zij zich in
bevinden. Een samenwerking tussen publieke en private
organisaties biedt deze kansen natuurlijk ook. Dat is vooral
bij gebiedsontwikkeling het geval.
Deze strategie betekent dat op het niveau van het
hoofdmerk geen aanbod wordt ontwikkeld. Op die manier
kan het hoofdmerk, vrij van praktische zorgen, geladen
worden met betekenis. Dat is te vergelijken met de manier

waarop grote organisaties hun Corporate Branding
organiseren. Hieronder worden twee voorbeelden van
Corporate Branding beschreven, met elk hun Sub Brands.
Daaronder is beschreven hoe deze strategie voor ‘IJmuiden,
Rauw aan Zee’ wordt toegepast.

Brands zijn Raw Jeans, Raw for the Oceans, Raw Crossovers,
Raw Essentials, Raw Utility en Raw Art (zie schema).
Binnen het submerk Raw Jeans is de Elwood dan weer een
Landmark, hét uithangbord van dit deze productgroep.

Apple

Voor IJmuiden aan Zee is het hoofdmerk ‘IJmuiden, Rauw
aan Zee’ ontwikkeld. Daaronder vallen nu reeds enkele
submerken zoals de visserijhaven en de Noordpier. Elk
van deze submerken heeft weer Landmarks die de claim
versterken alsook de associaties rondom het hoofdmerk
versterken.

Het merk Apple heeft door de jaren heen een steeds
sterkere positie gekregen. Door een aaneenschakeling
van succesvolle productintroductie alsook een geheel
eigen lifestyle die bij het merk lijkt te horen, heeft het
grote publiek verwachtingen bij het merk Apple. Apple
koestert deze positieve verwachtingen door haar merk te
beschermen. Dat doet Apple door haar productgroepen elk
een eigen merknaam te geven. Dat zijn de zogenoemde
Sub Brands. De iPhone, de iPad en de MacBook hebben
elk een specifieke doelgroep (zie schema). De positieve
associaties bij elk van deze productgroepen worden
verzameld onder de vlag van het hoofdmerk Apple, terwijl
eventuele mislukkingen primair onder de eigen naam
het nieuws halen. Vanzelfsprekend moeten er niet te
veel van die mislukkingen zijn, maar af en toe een minder
succesje straalt dus niet negatief af op het hoofdmerk.
Dat hoofdmerk wordt verder versterkt door alle uitingen
(incl. productpresentaties) en de context waarbinnen de
productgroepen worden verkocht (de Apple stores).

G-Star

Het Nederlandse merk G-Star bestaat sinds 1989. Na een
relatief onopvallende introductie ontwikkelde G-Star in
1996 de iconische broek ‘Elwood’. Een broek die jarenlang
het uithangbord van het merk werd. Om die broek heeft
G-Star een hele merkfilosofie gebouwd met haar claim
‘Raw’. Een merkclaim, waarbij de puurheid, het onbewerkte
van het materiaal dat zij gebruiken, tot belangrijkste
meerwaarde wordt ingezet. Door deze keuze kon G-Star
een zogenaamde Raw-wereld creëren. Binnen die wereld
bestaan verschillende productcategorieën, elk met een
eigen specifieke doelgroep. Voorbeelden van deze Sub

IJmuiden, Rauw aan Zee

Voor de nieuw te ontwikkelen kustplaats aan de Zuidpier is
de definitie van een submerk dus essentieel. Bepaald moet
worden welke associaties opgeroepen moeten worden
op basis van het hoofdmerk ‘IJmuiden, Rauw aan Zee’.
Daarnaast moet het submerk met concreet aanbod komen:
woningen, werkplaatsen, vertier, etc. BRAK! IJmuiden kan
dan weer ontwikkeld worden als een Landmark van dit
submerk. Na de vaststelling van dit Ambitiedocument zal
gewerkt gaan worden aan de uitwerking van dit submerk en
het opstellen van de Marketing- en Communicatiestrategie,
gekoppeld aan het Ontwikkelplan. Daarmee wordt
niet alleen de bijzondere positie van de kustplaats
binnen ‘IJmuiden, Rauw aan Zee’ bepaald, maar ook de
bijzondere positie binnen de Metropool Regio Amsterdam.
Vanzelfsprekend zal de naamgeving van de kustplaats, en
daarmee van het submerk prioriteit hebben.
Onderdeel van de Projectorganisatie is een Werkgroep
Branding, Marketing & Communicatie, die verantwoordelijk
is voor het opstellen en uitvoeren van een plan Branding,
Marketing & Communicatie. De communicatie in en over het
gebied zal vanuit deze werkgroep worden gecoördineerd
en in nauw overleg met de (communicatieafdeling van de)
gemeente Velsen worden uitgedragen.
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4.5 Placemaking en tijdelijke ontwikkeling
Belangrijk is het dat zo vroeg mogelijk kan worden gestart
met het creëren van de juiste uitstraling en het bouwen
aan de nieuwe identiteit, door middel van placemaking.
Bezoekers kunnen op deze manier meteen al de link leggen
tussen het heden en de toekomst van het gebied.
Placemaking is een strategisch instrument om bij
gebiedsontwikkeling te komen tot ruimtelijke kwaliteit
en een bijzondere identiteit. Het kan worden gezien
als een proces waarbij in een vroeg stadium van
gebiedsontwikkeling een ‘plek’ wordt gecreëerd en een
(nieuwe) betekenis wordt gegeven aan die plek.
Het doel van placemaking is, vooruitlopend op de start
van de eerste bouwwerkzaamheden, het activeren en het
bekend en aantrekkelijk maken van het gebied voor tijdelijke
en toekomstige bewoners, bezoekers en ondernemers.
Placemaking jaagt de gebiedsontwikkeling aan, test en
onderzoekt de kansen en ultieme mogelijkheden van het
gebied en trekt gewenste partijen en initiatieven aan.
Placemaking start in de vroegste fase van het project.
Door partijen het gebied op een specifieke manier te
laten ervaren worden ze verleid er onderdeel van uit te
maken en er positief aan bij te dragen. Placemaking vormt
een essentieel onderdeel van de strategie van de gehele
gebiedsontwikkeling en is als ‘voorloper en vormgever’
van het gebied van cruciale betekenis voor de permanente
ontwikkeling. Placemaking is dus een belangrijk middel in
de brandingstrategie van het gebied.

Doelstellingen

De samenwerkende partijen hebben de volgende doelen
met betrekking tot placemaking:
Aanjagen van het gebied:
• Experimenteren en test-site voor toekomstige
ontwikkeling;
• Faciliteren van diverse initiatieven die zich aandienen;
• Activeren en versterken van een prachtig gebied;
• Creëren van een bijzonder gebied voor betrokken
partijen.
Promotie:
• Nieuwe (stedelijke) doelgroep verleiden en bekend
maken met het gebied;
• Extra bezoekers naar het gebied trekken;
• Groot draagvlak voor toekomstige ontwikkeling creëren;
• Aantrekken en binden van bestaande en nieuwe
ondernemers;
• Meer naamsbekendheid, sterke identiteit;
• Reikwijdte van de naam vergroten.
Identiteit:
• Creëren van een aantrekkelijke en spannende innovatieve
identiteit;
• Laagdrempeligheid, lichtheid, uitnodigend naar andere
partijen;
• Helder, duidelijk en duurzaam verhaal;
• Hoge ruimtelijke kwaliteit en kwaliteit van natuur.

Plan placemaking

Vooruitlopend op het vaststellen van dit Ambitiedocument
is een plan placemaking opgesteld. De placemaking wordt
getrokken door een kwartiermaker (of ‘placemaker’). De
taak van de kwartiermaker is om, in samenwerking met de
Projectgroep, het plan placemaking verder uit te werken en
in fasen tot uitvoering te brengen. De Projectgroep zorgt
voor draagvlak, inclusief financiële dekking, van het plan
placemaking bij de samenwerkende partijen.
Onderdeel van placemaking is het ontwikkelen van
een businessplan voor de jachthaven (in relatie tot plan
placemaking) om deze zo snel mogelijk aantrekkelijker te
maken en beter te benutten.

Randvoorwaarden

Om de komende jaren placemaking activiteiten te
kunnen ontplooien is het van belang dat het gemeentelijk
publiekrechtelijke kader hier mogelijkheden voor biedt:
• Binnen het ruimtelijk juridische kader dient plek te zijn
om tijdelijke functies een plaats te geven;
• Idealiter wordt een overkoepelende vergunning voor
bijvoorbeeld 5 jaar geregeld, die het plan Placemaking
mogelijk maakt maar vanzelfsprekend wel binnen van te
voren vastgelegde spelregels en voorwaarden;
• Als dat niet mogelijk blijkt dan is per initiatief
(evenement, tijdelijke functie, e.d.) een snelle doorlooptijd
van vergunningverlening nodig om ondernemers snel te
kunnen binden. Vanwege bezwaartermijnen is dat echter
bijna niet mogelijk. Dit aandachtspunt vraagt inzet van
alle samenwerkende partijen, en in het bijzonder van de
gemeente.
Deze randvoorwaarden moeten de komende tijd, maar zo
snel mogelijk, worden ingevuld om het plan placemaking te
kunnen gaan uitvoeren.
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4.6 Stakeholdermanagement
Stakeholdermanagement is een zeer belangrijk thema in de gebiedsontwikkeling. Een doorlopend goed geïnformeerde en betrokken
omgeving (bewoners, ondernemers, eigenaren, bezoekers, gebruikers en andere partijen in de omgeving van het gebied) is cruciaal.
Hiervoor wordt een Werkgroep Stakeholdermanagement opgezet.
Belangrijke stakeholders, naast de samenwerkende
partijen die in de Samenwerkingsovereenkomst zijn
vertegenwoordigd, zijn onder andere:
• Gemeenteraad;
• Eigenaren/ondernemers van de horecapanden aan de
Boulevard-Zuid;
• Eigenaren/bewoners in het gebied (o.a. leden van de VVE
Seaport Beach Resort);
• Ondernemers in het gebied (waaronder de
Strandpaviljoenen);
• Eigenaren strandhuisjes / verenigingsbesturen;
• Stichting Natuurmonumenten;
• Stichting Duinbehoud en andere natuur- en
milieuorganisaties;
• Vrienden van het Kennemermeer;
• Provincie Noord-Holland;
• Rijkswaterstaat / Rijksvastgoedbedrijf;
• Camping;
• Bunkermuseum;
• Zeehaven IJmuiden NV;
• KVSA;

• Tata Steel;
• Ondernemersvereniging IJmond / overige industrieën en
bedrijven in IJmuiden;
• IJmuider Reddingsbrigade;
• Centraal Nautisch Beheer;
• KNMI;
• Huidige bezoekers van het gebied;
• Inwoners van IJmuiden en gemeente Velsen;
• Toekomstige bewoners, ondernemers en bezoekers;
• Lokale, landelijke en internationale media.
De mate waarin stakeholders zijn en worden betrokken in
de planvorming en de gebiedsontwikkeling neemt steeds
verder toe naarmate de plannen gedetailleerder worden
uitgewerkt:
• In de fase van het ontwikkelen van dit Ambitiedocument
zijn de stakeholders in en om het gebied geïnformeerd
en geconsulteerd.;
• In de fase van het maken van het Ontwikkelplan en
voorbereiden van de bestemmingsplanprocedure zullen
de stakeholders doorlopend nauw worden betrokken

en geïnformeerd (vooral op specifieke onderdelen waar
bepaalde stakeholders direct belang bij hebben);
• In de fase van uitwerking van de deelplannen zullen
de relevante stakeholders worden betrokken bij de
bouwplanontwikkeling;
• Tot slot zullen de uiteindelijke ‘gebruikers’ van het nieuw
te ontwikkelen programma (bewoners en ondernemers)
nauw worden betrokken bij de ontwikkeling van hun huis
of commerciële ruimte.
Deze aanpak wordt verder uitgewerkt in het plan
Stakeholdermanagement, die door de werkgroep wordt
opgesteld en uitgevoerd. Vooruitlopend daarop geeft het
Procesdocument al een eerste aanzet daarvoor.
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4.7 Wat hierna
Als dit Ambitiedocument is vastgesteld, zullen ook
de Samenwerkingsovereenkomst, de PrincipeOntwikkelovereenkomsten en het Projectplan formeel
in werking treden. Tezamen vormen deze documenten
het vertrekpunt voor de volgende stappen van de
gebiedsontwikkeling. Direct hierna zal de Projectorganisatie
starten met haar werkzaamheden. Er breekt dan een
belangrijke volgende fase in de ontwikkeling van
de Kustplaats aan, die van het verder uitwerken en
concretiseren van de plannen, financiën en strategieën en
het voorbereiden van de bestemmingsplanprocedure.
De Projectorganisatie zal onder andere het Ontwikkelplan
voorbereiden. Het Ontwikkelplan bevat in ieder geval:
• Het Stedenbouwkundig plan op hoofdlijnen, voor het
gehele gebied;
• Het ontwerp voor de openbare ruimte (met eisen voor
het functie- en woonrijp maken);
• Het Beeldkwaliteitsplan;
• Het programma per deelgebied;
• De fasering van het programma en de deelgebieden;
• Afspraken over het toekomstig beheer van de openbare
ruimte;
• De begrenzing van het eventueel aan de gemeente over
te dragen openbaar gebied;
• De uitgewerkte en geactualiseerde Ontwikkelexploitatie
(waarmee de economische haalbaarheid wordt
aangetoond);
• Het plan duurzaamheid;
• Het plan waterveiligheid.

De Projectorganisatie zal ervoor zorg dragen dat
voorafgaand aan de vaststelling van het Ontwikkelplan
de onderzoeken worden verricht die nodig zijn voor het
Bestemmingsplan en voor het verkrijgen van andere
publiekrechtelijke toestemmingen die (eventueel) nodig zijn
voor de gebiedsontwikkeling. De uit te voeren onderzoeken
zijn onder andere:
• Onderzoek toeristische en recreatieve voorzieningen
(waaronder marktonderzoek recreatiewoningen);
• Trend- en marktanalyses ter onderbouwing van de
ambities voor het woningbouwprogramma en voor
toepassing ladder voor duurzame verstedelijking;
• Trend- en marktanalyses ter onderbouwing van de
overige programmatische ambities en doelen (horeca,
detailhandel, etc.) en voor toepassing ladder voor
duurzame verstedelijking;
• Verkeersonderzoek;
• Parkeeronderzoek (o.a. verdere onderbouwing van
parkeeraantallen door doorlopende parkeertellingen);
• Onderzoeken naar geluid, fijnstof, grofstof, geur;
• Onderzoek externe veiligheid;
• Bodemonderzoek (saneringsopgave);
• Onderzoek kabels en leidingen;
• Onderzoek flora- en fauna;
• Onderzoek natuurbescherming;
• Vooronderzoek in het kader van de
Natuurbeschermingswet;
• Onderzoek waterveiligheid;
• Watertoets;
• Maatregelen stikstofdepositie;
• Plan duurzaamheid;
• Planschade risicoanalyse;
• Archeologische toets;

• Windonderzoek;
• Bezonningsonderszoek;
• Onderzoek walradar, lichten scheepvaart, windmeetmast
KNMI.
Op basis van het Ontwikkelplan en de verrichte
onderzoeken wordt een voorontwerpbestemmingsplan
opgesteld. De Projectorganisatie bepaalt in overleg met de
gemeente of het voorontwerpbestemmingsplan door de
gemeente wordt opgesteld of door een in te huren extern
bureau.
Verder zal de Projectorganisatie de volgende
werkzaamheden (doen) uitvoeren:
• Maken en uitvoeren van het plan branding, marketing en
communicatie;
• Afronden plan placemaking en opstarten van de
implementatie;
• Ontwikkelen van een businessplan voor de jachthaven
(in relatie tot plan placemaking) om deze zo snel mogelijk
aantrekkelijker te maken en beter te benutten;
• Maken en uitvoeren van het plan
stakeholdermanagement;
• Opstellen van Ontwikkelovereenkomsten (de verdere
uitwerking van de Principe-Ontwikkelovereenkomsten,
op basis van het Ontwikkelplan).
De planning is dat de bestemmingsplanprocedure kan
starten rond medio 2018. De bouwplanontwikkeling voor
de eerste fase zal naar verwachting in de 2e helft van 2019
plaatsvinden. De verwachting is dat de daadwerkelijke
eerste bouwwerkzaamheden dan vanaf eind 2019 of begin
2020 kunnen starten.

Figuur: planning planvorming van 2017 t/m verwachte start bouw van 1e deelgebied in 2020.
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4.8 Waarom het nu wel gaat lukken
Deze vraag moeten we onszelf stellen gezien de lange geschiedenis van planvorming en pogingen om de potentie van het gebied
volledig te benutten. Maar wij zijn ervan overtuigd dat het dit keer wel gaat lukken.
Eén factor daarvoor is dat de tijd rijp is. Er zijn verschillende
sociaal-maatschappelijke trends gaande die er toe leiden
dat de context van dit gebied en de Kustplaats IJmuiden aan
Zee zeer gewild is en de komende jaren nog gewilder zullen
worden: de steeds maar toenemende druk op steden en
stedelijkheid, en tegelijkertijd de steeds grotere behoefte
aan vrijheid, natuur, echtheid, puurheid, rauwheid.
Maar niet minder belangrijk zijn ook een aantal factoren die
te maken hebben met onszelf, met onze eigen keuzes en
strategieën, met hoe we het gebied gaan ontwikkelen en
hoe we met elkaar omgaan:
• belangrijke partijen (publiek, privaat en markt) werken
voor de lange termijn nauw samen;
• Niet vanuit een topzware PPS-constructie maar vanuit
een slagvaardige organisatie met duidelijk onderscheid in
verantwoordelijkheden (ieder doet waar hij goed in is);
• Alle stakeholders worden gedurende het gehele
ontwikkelingsproces doorlopend geïnformeerd en
betrokken. De projectorganisatie en de gemeente Velsen
zullen de constructieve gesprekken met de stakeholders
van de afgelopen periode voortzetten;
• We gaan niet ontwikkelen vanuit een top-down, volledig
van te voren bedacht plan maar vanuit een sterke,
duidelijke visie met flexibiliteit in uitwerking. Noem het
organische ontwikkeling vanuit een sterk concept;

• We gaan de Kustplaats niet in één keer ‘uitrollen’ maar
stap voor stap ontwikkelen en gezamenlijk waarde
creëren;
• Er wordt geen voorschot genomen op toekomstige
waardegroei. Eigenaren en ontwikkelaar verdelen het
verdiende geld stap voor stap, tijdens de ontwikkeling;
• De financiering wordt verzorgd door een zeer solide,
groot concern en vanuit de waardeontwikkeling project;
• De Kustplaats wordt niet ‘gemaakt’ of ‘onecht’. We
omarmen en versterken de identiteit en de bijzonderheid
die er al is;
• We maken geen eenheidsworst maar bijzondere,
afwijkende producten en omgevingen in een grote
diversiteit voor allerlei verschillende doelgroepen.
Al deze factoren samen zorgen ervoor dat we het sterke
gevoel hebben dat we nu moeten opstaan om de perfecte
golf te kunnen pakken…
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