
Bijlage 2 

Locaties verzorgingsplaatsen langs de A9 (Noord-Zuid richting 

Alkmaar-Muiden) 

 

1: De regelgeving en uitgangspunten. 

In de Kadernota Inrichting Verzorgingsplaatsen (versie 20 Februari 2019) wordt een aantal eisen 

vermeld waar de locatiekeuze voor verzorgingsplaatsen aan moet voldoen: 

3.3 Inpassing in de omgeving  
3.3.1 Landschappelijke inpassing 
  

Het Rijk neemt bij het realiseren van infrastructuur als uitgangspunt dat 

nadrukkelijk wordt gekeken naar de kwaliteiten van het gebied en de 
directe omgeving. Kwaliteiten worden benoemd en er wordt gekeken waar 
deze onder druk komen te staan. In samenspraak met de omgeving wordt 
gekeken naar oplossingen (vermijden, mitigeren en compenseren) en naar 
meerwaardecreatie.  
 
3.3.2 Natuur en ecologie 

 
De milieuwetgeving geeft voorschriften over het omgaan met flora en fauna. De 
beschikbare ruimte voor ecologische waarden op verzorgingsplaatsen is vaak 
gering. Bij de inrichting kan gebruik worden gemaakt van de aanwezige potenties. 
Het streven is verder om de impact van de inpassing van een verzorgingsplaats op 
de omliggende natuur zoveel mogelijk te beperken. Vanuit het oogpunt van natuur 
is de locatiebepaling ten opzichte van de inrichting van de verzorgingsplaats de 

meest bepalende factor. Veel negatieve effecten kunnen worden voorkomen door 
bij de locatiebepaling nadrukkelijk rekening te houden met eventueel in het gebied 

aanwezige natuurwaarden. Doordat de mogelijkheden voor het realiseren van 
natuurwaarden op de verzorgingsplaats zelf gering zijn, zou een overgang van 
buiten (omgeving) naar binnen (verzorgingsplaats) gemaakt kunnen worden. 
Hiermee kan zoveel mogelijk worden aangesloten op de natuurwaarden in de 

omgeving. Bij de realisatie van een nieuwe verzorgingsplaats in zogenaamde 
compensatieplichtige gebieden heeft de initiatiefnemer een motiveringsplicht met 
betrekking tot de maatschappelijke noodzaak en de afwezigheid van een redelijk 
alternatief. Tevens moet inzichtelijk worden gemaakt hoe invulling wordt gegeven 
aan de benodigde compensatie.   
 
Bij het ruimtelijk ontwerp van een verzorgingsplaats spelen ten aanzien van de 

externe aspecten de volgende factoren een rol:  
 ruimtebeslag op de natuurwaarden binnen het verzorgingsgebied --> 

Vernietiging van natuurwaarden;  
 uitstralingseffecten op natuurwaarden in de directe omgeving -->   

Verstoring van natuurwaarden;  
 de ecologisch-verbindende functie van bermen langs auto(snel)wegen --> 

Versnippering van natuurwaarden;  
 mitigerende en compenserende maatregelen. 

 

Ruimtebeslag 
Om ruimtebeslag op (hoge) actuele natuurwaarden te beperken wordt aanbevolen 
om een verzorgingsplaats kleiner te dimensioneren of om de vormgeving van de 

totale verzorgingsplaats aan te sluiten op de exacte ligging van lokale 
natuurwaarden. 

Afstand tussen verzorgingsplaatsen 
In het voorzieningenbeleid 2004 is gesteld dat voor de verzorging van mens en 
voertuig op regelmatige afstand (in beginsel om de circa 20 km) langs rijkswegen 



weggebonden verzorgingsplaatsen worden aangelegd.  

 

 
 
 

Tot zover de relevante regelgeving in de Kadernota 

Inrichting Verzorgingsplaatsen. 

 
 
 
2: Huidige situatie verzorgingsplaatsen en geplande 
situatie: 
  
 
 
2.1 De HUIDIGE situatie bij Ouderkerk aan de Amstel uit de lucht. Links het dorp Ouderkerk, rechts 
de polder Ronde Hoep (weidevogelgebied): 

 

 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
2.2: De HUIDIGE situatie bij Ouderkerk vanaf de A9: Hmp 24.0: 
 

 
 
 
 
2.3 VOORGESTELDE situatie in Plan SAA (10.000 bomen gekapt):  
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

VOORGESTELDE SITUATIE in Plan SAA ingezoomd: 

 

 

 

3 Huidige verzorgingsplaatsen 

3.1 -HUIDIGE verzorgingsplaats bij UiTGEEST, HMP 56,7  

 

 



3.2 HUIDIGE verzorgingsplaats Amstelveen Hmp 29.5: 

 

 

4 ALTERNATIEVE locaties. 

4.1 ALTERNATIEVE LOCATIE 1 : Lijnden HMP 40.6: 

 

 



4.2 ALTERNATIEVE locatie, Badhoevedorp, Hmp 35.9:  

 

 


