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Ga naar de video

De Spoorzone Beverwijk - het gebied tussen A9, centrum, 
Aagtenpark en Wijkeroogpark - transformeert naar een stoer, 

duurzaam en prettig leefbaar gebied, waar gewoond en gewerkt 
wordt, met voldoende voorzieningen én dat onlosmakelijk 

onderdeel uitmaakt van het centrum van Beverwijk.

https://www.youtube.com/watch?v=bwN0-_6Z36w&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=bwN0-_6Z36w&t=9s


2020 
Verkenning: officieel 
startschot Spoorzone
De Verkenning voor de Spoorzone 

uit 2020 gaat over de potentie van 

het gebied. Het geeft antwoord op 

vragen als: wat is er mogelijk en wat 

moet daarvoor gedaan worden? Wat 

kunnen we meteen oppakken, wat 

gaan we tijdelijk op gang brengen 

en wat moeten we nog verder 

onderzoeken?

De Verkenning laat zien dat het 

gebied op termijn ruimte biedt aan 

circa 10.000 woningen en 5.000 extra 

arbeidsplaatsen. Met behoud van 

natuurgebied en open landschap. 

De Verkenning is in april 2021 

door de gemeenteraad omarmd 

als een goede basis voor verdere 

planuitwerking.

Ga naar de Verkenning

https://www.spoorzonebeverwijk.nl/wp-content/uploads/2021/09/INT-21-59203_3-Bijlage-1-Verkenning-Spoorzone-Beverwijk-def..pdf
https://www.spoorzonebeverwijk.nl/wp-content/uploads/2021/09/INT-21-59203_3-Bijlage-1-Verkenning-Spoorzone-Beverwijk-def..pdf
https://www.spoorzonebeverwijk.nl/wp-content/uploads/2021/09/INT-21-59203_3-Bijlage-1-Verkenning-Spoorzone-Beverwijk-def..pdf
https://www.spoorzonebeverwijk.nl/wp-content/uploads/2021/09/INT-21-59203_3-Bijlage-1-Verkenning-Spoorzone-Beverwijk-def..pdf
https://www.spoorzonebeverwijk.nl/wp-content/uploads/2021/09/INT-21-59203_3-Bijlage-1-Verkenning-Spoorzone-Beverwijk-def..pdf
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2021
Kansenkaart 
Stationsgebied: brede 
participatie
In 2021 zijn de eerste concrete 

stappen gezet aan de stadskant van 

de Spoorzone, in het Stationsgebied. 

Dit loopt van Ankie’s Hoeve tot en 

met het Marlo terrein en de Brink. 

De raad is in januari 2022 geïnformeerd over de 
Kansenkaart voor het Stationsgebied.

Ga naar de Kansenkaart

In een uitgebreid participatietraject zijn 

kansen, meningen en ideeën opgehaald van 

Beverwijkers, oud en jong. Het resultaat is 

een Kansenkaart voor het Stationsgebied. 

Het laat de kansen zien voor het programma, 

de openbare ruimte en mobiliteit.

https://www.spoorzonebeverwijk.nl/wp-content/uploads/2022/02/211067_STATIONSGEBIED_KANSENKAART_DEF.pdf
https://www.spoorzonebeverwijk.nl/wp-content/uploads/2022/02/211067_STATIONSGEBIED_KANSENKAART_DEF.pdf
https://www.spoorzonebeverwijk.nl/wp-content/uploads/2022/02/211067_STATIONSGEBIED_KANSENKAART_DEF.pdf
https://www.spoorzonebeverwijk.nl/wp-content/uploads/2022/02/211067_STATIONSGEBIED_KANSENKAART_DEF.pdf
https://www.spoorzonebeverwijk.nl/wp-content/uploads/2022/02/211067_STATIONSGEBIED_KANSENKAART_DEF.pdf


2022
Ontwikkelstrategie: 
gestructureerd plannen 
De Ontwikkelstrategie voor de 

Spoorzone uit 2022 laat zien hoe 

we de ambitie en doelstellingen voor 

het gebied waar kunnen maken. Het 

brengt structuur in de plannen voor

de korte en (middel)lange termijn en 

legt zo een stevige basis voor de 

toekomst. 

De Ontwikkelstrategie is in 

februari 2022 vastgesteld in de 

gemeenteraad.

Ga naar de ontwikkelstrategie

Stedenbouwkundig plan 
Stationsgebied
Op basis van de Kansenkaart wordt 

een stedenbouwkundig plan opge-

steld voor het Stationsgebied. Dit 

toont de gewenste inrichting voor het 

Stationsgebied met onder andere 

programma, groen en water, wegen 

en parkeren. Een eerste versie van 

het plan is gereed rond de zomer 

van 2022. Na de zomer vindt besluit-

vorming plaats en kunnen bewoners 

en ondernemers hun mening geven 

tijdens de inspraakperiode.

https://www.spoorzonebeverwijk.nl/wp-content/uploads/2022/02/INT-21-62829-Ontwikkelstrategie-Spoorzone-Beverwijk.pdf
https://www.spoorzonebeverwijk.nl/wp-content/uploads/2022/02/INT-21-62829-Ontwikkelstrategie-Spoorzone-Beverwijk.pdf
https://www.spoorzonebeverwijk.nl/wp-content/uploads/2022/02/INT-21-62829-Ontwikkelstrategie-Spoorzone-Beverwijk.pdf
https://www.spoorzonebeverwijk.nl/wp-content/uploads/2022/02/INT-21-62829-Ontwikkelstrategie-Spoorzone-Beverwijk.pdf


Ga naar:
www.spoorzonebeverwijk.nl

Of meld je aan:
Inschrijven voor de nieuwsbrief

Op de hoogte blijven over actuele 
ontwikkelingen in de Spoorzone?

Informatiecentrum Ankie’s Hoeve in 

wikkelhuis op de Halve Maan:  

donderdag 12-17 uur

Voor meer informatie: 
Informatiecentrum Spoorzone in 

NS-station op het Stationsplein:  

dinsdag 12-17 uur

http://www.spoorzonebeverwijk.nl
http://www.spoorzonebeverwijk.nl
https://app.hellodialog.com/subscribe/3f782f871e4d0b81c0a4abdd
https://app.hellodialog.com/subscribe/3f782f871e4d0b81c0a4abdd

