MIRT-verkenning Corridorstudie Amsterdam-Hoorn
Analysefase

Zaanstreek
Deelrapport Verkeer

Op 26 februari heeft Minister Schultz van Haegen de startbeslissing genomen voor deze Verkenning,
conform MIRT spelregels en Tracéwet. De Verkenning is opgedeeld in een analysefase, oplossingenfase
en een beoordelingsfase. De Notitie Kansrijke Oplossingsrichtingen is het sluitstuk van de analysefase
en markeert de overgang naar de oplossingenfase.
De MIRT Verkenning Corridorstudie Amsterdam-Hoorn heeft als doelstelling:
Verbetering van de bereikbaarheid in de corridor Amsterdam-Hoorn om daarmee een bijdrage te
leveren aan de ambities van rijk en regio, zoals het versterken van de economische concurrentiepositie
en het zorgen voor een aantrekkelijke leefomgeving.
De doelstelling is aangevuld met de volgende ambities:
1. Aandacht hebben voor maatregelen op het onderliggend wegennet, het fietsnetwerk en OV-netwerk
(spoor en bus).
2. Rekenschap geven van ruimtelijke ontwikkelingen en projecten in het zoeken naar oplossingen voor
bereikbaarheidsopgaven.
3. Rekening houden met – en waar mogelijk versterken van – landschappelijke, natuurlijke en
cultuurhistorische waarden.
27 januari 2016
Onderstaande partijen stemmen in met Deelrapport Zaanstreek:
• Ministerie van Infrastructuur en Milieu
• Rijkswaterstaat
• Provincie Noord-Holland
• Stadsregio Amsterdam
• Gemeente Amsterdam
• Gemeente Zaanstad
• Gemeente Beemster
• Gemeente Purmerend
• Gemeente Oostzaan
• Gemeente Wormerland
• Gemeente Hoorn
• Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Onderstaande partijen werkten mee aan de analysefase:
Agriport • ANWB • Bedrijvenvereniging Beemster • Ministerie van Binnenlandse Zaken • Connexxion •
Ministerie van Economische Zaken • Fietsersbond • Gebiedscommissie Laag-Holland • Hart voor Stad •
Metropoolregio Amsterdam • gemeente Drechterland • gemeente Edam/Volendam • gemeente
Enkhuizen • gemeente Hollands Kroon • gemeente Koggenland • gemeente Medemblik • gemeente
Opmeer • gemeente Waterland • gemeente Zeevang • Greenport Noord-Holland Noord • Kontakt
Milieubeheer Zaanstreek • LTO • Milieudefensie • Milieufederatie • MKB Nederland •
Nekkerzoomstichting • NS • EVO • Prorail • Reizigers Adviesraad • Staatsbosbeheer • Stichting Behoud
Waterland • Stichting Beemstergroen • Toeristische Kanobond Nederland • Westfriese Bedrijvengroep •
Wijkoverleg Oud-Koog • Zaans Ondernemersnetwerk
Opgesteld door: Mu Consult
Vormgeving: Maatschap voor Communicatie / Mijs cartografie en vormgeving
Fotografie: Tineke Dijkstra
www.corridoramsterdamhoorn.nl
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1

Inleiding

Corridorstudie Amsterdam-Hoorn

Ten behoeve van de corridorstudie Amsterdam-Hoorn worden bereikbaarheidsopgaven
en oplossingsrichtingen gegenereerd voor zowel de corridor als geheel, als voor regio’s in
de corridor. Dit hoofdstuk geeft de onderzoeksvragen en de aanpak voor de regio
Zaanstreek op hoofdlijnen weer.

1.1 Doel van de MIRT-Verkenning
Thans wordt gewerkt aan de MIRT1-Verkenning voor de Corridor Amsterdam-Hoorn. Deze
MIRT-verkenning wordt breed-sectoraal uitgevoerd, waarbij bereikbaarheid centraal staat.
Ook bij het aanscherpen van de opgave en het verkennen van mogelijke oplossingsrichtingen wordt een brede blik gehanteerd. Dat betekent dat gekeken wordt naar ontwikkelingen,
trends en opgaven die in de regio spelen – op het gebied van met name woningbouw,
economie, landschap en natuur, openbaar vervoer en mobiliteitsgedrag. Bij oplossingen
wordt gezocht naar win-win situaties waarbij de bereikbaarheid wordt verbeterd, maar ook
overige ambities van Rijk en regio worden realiseren, passend binnen economische en
beleidsmatige/juridische randvoorwaarden. De formele doelstelling luidt:
Verbeteren van de bereikbaarheid in de corridor Amsterdam-Hoorn om daarmee een bijdrage te
leveren aan de ambities van rijk en regio, zoals het versterken van de economische concurrentie
positie en het zorgen voor een aantrekkelijke leefomgeving.

1.2 Organisatie werkstromen
Ten behoeve van de uitvoering is een Plan van Aanpak opgesteld waarbij een aantal werk
stromen zijn onderscheiden. Binnen de werkstroom Verkeer zijn regionale deelgroepen
gevormd voor de regio’s Amsterdam, Zaanstreek, Purmerend en Hoorn. In deze regionale
werkgroepen hebben ambtelijke vertegenwoordigers van betrokken gemeenten en andere
bestuursorganen zitting. In deze regionale werkgroepen wordt de samenhang tussen het
hoofdwegennet (HWN) en het onderliggend wegennet (OWN) nader onderzocht. Ook zal de
samenhang tussen multimodale bereikbaarheid en ruimtelijke ontwikkeling (woningbouw
en bedrijventerreinen) worden geanalyseerd en vergeleken met de ambities van de regionale
overheden. Daarmee wordt informatie aangedragen op basis waarvan besluitvorming kan
plaatsvinden over nadere uitwerking van (kansrijke) oplossingen en toetsing daarvan.

1.3 Deze notitie: resultaten deelstudie Zaanstreek
Deze notitie bevat de resultaten van de deelstudie Zaanstreek. Merk op dat dit rapport in
nauwe samenhang gezien moet worden met het tussenrapport van de werkstroom Verkeer
op de gehele corridor; we vermijden de opname van dubbele inzichten. De notitie beschrijft
achtereenvolgens de resultaten van de analyse van de bereikbaarheid en daarmee verbonden knelpunten, de ruimtelijke ontwikkelingen, de opgave waarvoor de regio zich gesteld
ziet, mogelijke oplossingsrichtingen en (indicatieve) effecten daarvan.
1 MIRT: Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM)
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2

Bereikbaarheid
van de Zaanstreek

Corridorstudie Amsterdam-Hoorn

Dit hoofdstuk geeft de ontwikkelingen in de (multimodale) bereikbaarheid van de
Zaanstreek weer in aanvulling op de corridor-brede analyses beschreven in het hoofdrapport van de werkstroom verkeer. Om te beginnen wordt ingegaan op de bereikbaarheid
weg, waarbij aansluitingen op het HWN en belangrijke toeleidende wegen aan de orde
komen. Vervolgens wordt ingegaan op de bereikbaarheid met het OV en daarna die van
de fiets. Op basis van mobiliteitsanalyses wordt ingegaan op de mobilisten die met
bereikbaarheidsproblemen te maken hebben.

2.1 Inleiding en scope
In dit hoofdstuk wordt gekeken naar de bereikbaarheid van/in de Zaanstreek. Voor wat
betreft de weg wordt ingegaan op knelpunten op het HWN en het OWN en de interactie
tussen beide netwerken. Daarnaast wordt ingegaan op het OV en de fiets.

2.2 Bereikbaarheid weg
Zaanstad en de Zaanstreek zijn aangesloten op de corridor A7 - A8 met drie aansluitingen op
de A8 en een aansluiting op de A7. Van de drie aansluitingen op de A8 liggen er twee ten
noord(west)en van knooppunt Zaandam, dit gaat om de enkelzijdige, op Amsterdam
gerichte aansluitingen Zaandijk en Zaandijk-west.

2.3 Bereikbaarheidsindicator
Onderstaande afbeeldingen geven de relatieve bereikbaarheid over de weg weer van
Zaanstad. In de figuren wordt onderscheid gemaakt naar vertrekken vanuit en aankomsten
in Zaanstad, in de ochtend- en avondspits. Elke figuur is onderverdeeld in acht windrichtingen en drie afstandsklassen, waarvan de grenzen op 7,5 en 30 km liggen. Het gaat daarbij
om hemelsbrede afstanden. Een (donker) rode kleur duidt op een (erg) slechte bereikbaarheid; de (donker) groen gekleurde partjes zijn (erg) goed bereikbaar1. Licht rood (roze) en
licht groen geven aan dat de bereikbaarheid dicht bij de gemiddelde bereikbaarheid van alle
verplaatsingen in het netwerk ligt. Dit betreft de relatieve bereikbaarheid ten opzichte van
het Nederlandse gemiddelde.
Uit de figuren blijkt dat de bereikbaarheid van bestemmingen in de zuidwestelijke,
zuidelijke en zuidoostelijke richting voor verkeer vanuit Zaanstad in de ochtendspits slecht
te noemen is. De bestaande knelpunten op de corridor spelen daar zeker een rol in, omdat
het verkeer in deze richting over de A8 wordt afgewikkeld.

1 ‘Goed’ en ‘slecht’ bereikbaar zijn in de Bereikbaarheidsindex relatieve begrippen. De vertraging die de verplaatsingen ondervinden
wordt afgezet tegen een referentiewaarde, die de gemiddelde vertraging van alle verplaatsingen in het VENOM-model weergeeft. Valt
een reistijd boven deze referentiewaarde, dan is sprake van een relatief slechte bereikbaarheid
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Figuur 2.1 Bereikbaarheidsindicator Zaanstad, 2030 GE¹

Daarnaast blijkt dat de bereikbaarheid voor aankomend als vertrekkend verkeer in westelijke richting beneden gemiddeld is. Dit heeft te maken met de Ook de reistijd voor verkeer
op korte verplaatsingen in en vanuit Noordoostelijke richting is slecht te noemen. Beide
knelpunten gelden zowel in de ochtend als in de avondspits.
De figuur linksboven laat zien dat in de ochtendspits bestemmingen in Uithoorn,
Amstelveen en Rotterdam vanuit Amsterdam relatief slecht bereikbaar zijn. Een (technische) verklaring hiervoor is dat in dit gebied het netwerk minder gedetailleerd is opgenomen dan dichter bij Amsterdam. Omdat het netwerk minder detail kent, zijn omrijafstanden en rijtijden naar dit gebied relatief groot. Dit valt buiten de scope van deze MIRT
verkenning, die zich richt op de corridor Amsterdam - Hoorn.
1 GE-scenario: Global Economy-scenario, groeiscenario van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), met relatief hoge groei.
RC-scenario: regional communities-scenario met relatief lage groei. Opgesteld door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). In
december 2015 hebben PBL en CPB nieuwe scenario's gepresenteerd, die op dit moment nog niet in de uitkomsten van de
verkeersmodellen beschikbaar zijn
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2.4 Trajecten
Ontwikkelingen in de bereikbaarheid zijn ook gemeten in termen van reistijden op 31
regionale trajecten van deur tot deur, die samen met de regionale overheden zijn vastgesteld. Uit de verkeersanalyse komt naar voren dat reistijden de daarvoor gezamenlijk
vastgestelde reistijdnormen overschrijden. In deze paragraaf wordt nagegaan welke delen
van het regionaal- en stedelijk net van de Zaanstreek daarbij betrokken zijn.
Er is één traject dat gebruik maakt van het netwerk van de Zaanstreek waarop de norm wordt
overschreden, dat is het traject Zaandam - Amsterdam Centrum, in 2030 GE. De rijtijd
overschrijdt in beide spitsen de norm. Op dit traject overschrijdt de rijtijd ook in de
avondspits in 2010 de norm.

2.5 Knelpunten wegennet
Doel van deze paragraaf is de knelpunten te beschrijven op het hoofdwegennet en de
aansluitingen daarvan met het onderliggende wegennet en de overige knelpunten op het
onderliggende wegennet.
Hoofdwegennet
De navolgende afbeeldingen geven de kiemen weer van vertraging (rood) en de terugslag
daarvan (blauw) in de ochtend- en avondspits op het verkeersnetwerk in de Zaanstreek e.o.
De linker figuur toont de situatie in het lage RC-groei scenario, de rechter figuur toont het
hoge GE-scenario.
Uit de figuren komt naar voren dat vertraging ontstaat op de A8 ter hoogte van de
Coenbrug, bij knooppunt Zaandam en voor knooppunt Coenplein. Daarbij moet worden
opgemerkt dat het gebruikte verkeersmodel geen rekening houdt met de opening van de
Coenbrug tijdens de spits, waardoor de problematiek op deze locatie onderschat wordt ten
opzichte van de werkelijke situatie.
Het knelpunt rondom de Coenbrug lijkt de volgende oorzaken te hebben (op basis van
expert judgement van de werkgroep):
• Het krappe profiel van de Coenbrug, geen vluchtstroken aanwezig
• De spitsopeningen van de Coenbrug
• De ligging van de aansluitingen 2&3 op korte afstand van elkaar
• De korte en steile oprit bij aansluiting 2, kort voor de Coenbrug
De knelpunten bij de knooppunten Coenplein en Zaandam lijken hun grondslag te vinden
in de weefbewegingen op de toe- en afleidende wegen en mogelijk in de capaciteit van
verbindingen in de knooppunten.
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Figuur 2.2 Congestiebeeld Zaanstreek in 2030 RC en GE-scenario

Aansluitingen HWN-OWN en overige OWN
De knelpunten op het onderliggen weggennet liggen met name op de toeleidende wegen
naar de 4 aansluitingen op het hoofdwegennet en op de aansluitingen zelf. De locaties zijn
gesitueerd op de locaties waar ook knelpunten op het hoofdwegennet aanwezig zijn. Er is
daarmee verkeerskundig een sterke samenhang tussen de knelpunten op OWN en HWN.
De beschreven problematieken op het OWN komen niet allemaal in gelijke mate naar voren
uit het gebruikte verkeersmodel. Dit heeft ermee te maken dat het model geen rekening
houdt met kruispuntweerstanden, brugopeningen en spoorwegovergangen. In een
volgende fase dient een nadere analyse plaats te vinden om de exacte omvang van de
knelpunten in beeld te brengen.
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Onderstaande figuren tonen de verhouding tussen de verkeersdruk (intensiteit) en de
capaciteit van de situatie in het 2030 RC-scenario. Deze zgn. I/C-verhouding geeft een
indicatie van de vertraging.

Figuur 4.3 I/C verhouding OWN, ochtendspits (links) en avondspits (rechts), 2030RC
Bron: Mobiliteitsscan, bewerking MuConsult

Het gaat om de volgende knelpunten op het onderliggende wegennet:
• Routes naar aansluitingen Zaandijk en Zaandijk-West:
-- De aansluiting op het onderliggend wegennet is onlogisch en onvolledig;
-- Beide aansluitingen zijn eenzijdig gericht op Amsterdam;
-- Aansluiting Zaandijk-West is via de Guisweg aangesloten op de Provinciale weg (S152).
De spoorwegovergang Guisweg vormt een groot knelpunt in de doorstroming voor
zowel auto als fiets;
-- Aansluiting Zaandijk en de kruispunten onderaan de afrit zijn zeer krap ingepast;
-- Ligging van de spoorlijn Amsterdam - Uitgeest beperkt de mogelijkheden voor een
betere aansluiting op het onderliggend weggenet.
• Route naar aansluiting Bernhardplein:
-- Beperkte capaciteit rotonde Bernhardplein;
-- Spitsopeningen Bernhardbrug.
• Route naar aansluiting Oostzaan / Zaanstad-Zuid (N516/S150 - Thorbeckeweg / Kolkweg):
-- Capaciteit kruipunten onderaan de afrit in combinatie met grote conflicterende
hoofdstromen van verkeer;
-- Ligging van drie kruipunten bij de op- en afritten kort op elkaar;
-- Capaciteit kruispunt De Vijfhoek is onvoldoende;
-- Spitsopeningen Den Uijlbrug.
De eerder beschreven criteria van de bereikbaarheidsindicator en de deur-tot-deur rijtijden
zijn gebruikt in de regionale werkgroepen om tot een gedragen beeld te komen van de
knelpunten.
Corridorstudie Amsterdam-Hoorn
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Figuur 2.3 Overzicht knelpunten regio Zaanstreek

Naast de genoemde knelpunten komt de Noorderveenweg bij Saendelft (nr. 14 in de
afbeelding) naar voren als knelpunt in de situatie waarin de verbindingsweg A8-A9 niet
wordt gerealiseerd.
Effect doortrekking A8 - A9
Thans wordt gewerkt aan een planstudie inzake de doortrekking van de A8 naar de A9. De
doortrekking van de A8 behelst de aanleg van een verbinding met het karakter van een 2x2
autoweg met een maximumsnelheid van 100 km/u tussen het huidige einde van de A8 bij
Westzaan en de Rijksweg A9, Alkmaar - Haarlem.
Het wel of niet aanleggen van deze doortrekking kan gevolgen hebben voor de afwikkeling
van het verkeer in de regio. In het MIRT-onderzoek Noordkant Amsterdam (MONA) is
gebleken dat deze doortrekking effecten heeft op de verkeersafwikkeling in de corridor
Amsterdam - Hoorn, met name ten aanzien van kp Zaandam. Daarom is in deze fase van de
MIRT Verkenning een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd naar de effecten van de doortrekking
op de corridor Amsterdam - Hoorn. De belangrijkste conclusies daarvan zijn als volgt:
• Reistijdtrajecten: de doortrekking leidt tot een verbetering van de reistijden op relaties
die oost-west georiënteerd zijn en van het traject gebruik kunnen maken. De doortrekking leidt echter ook tot verslechtering van de doorstroming op een aantal trajecten op
Corridorstudie Amsterdam-Hoorn
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de noord-zuidcorridor. Op twee deur-deur relaties ontstaat in de ochtendspits een nieuwe
normoverschrijding als gevolg van de doortrekking: dat is op de route Enkhuizen Purmerend en Hoorn - Schiphol. Deze nieuwe normoverschrijding doet zich alleen voor
in het lage groeiscenario RC. In het hoge groeiscenario GE leidt de doortrekking niet tot
nieuwe overschrijdingen;
• De doortrekking heeft in beide 2030 scenario’s een bescheiden invloed op de omvang van
de benoemde knelpunten. Er is sprake van een toename van de terugslag op de A8 ten
oosten van kp Zaandam, in vergelijking met dezelfde scenario’s zonder doorgetrokken A8
(knelpunt 12 in figuur 2.6);
• Beide 2030 varianten met doortrekking van de A8-A9 leiden tot een toename van de
verkeersprestatie en tot een toename van de voertuigverliesuren ten opzichte van
dezelfde scenario’s zonder doortrekking. De toename is vooral groot in het deelgebied
Zaanstad, waar de meeste extra kilometers en VVU’s worden gezien;

2.6 Bereikbaarheid openbaar vervoer
In de analyse van de bereikbaarheid van de Zaanstreek zijn de volgende knelpunten naar
voren gekomen op het aspect openbaar vervoer. Een meer uitgebreide analyse van de
bereikbaarheidsknelpunten OV is beschikbaar in het onderzoeksrapport van werkstroom 2
(OV, ketenmobiliteit en fiets).
Spoorverbindingen
Zaanstad kent een vijftal stations op de Zaanlijn: Zaandam, Koog-Bloemwijk, KoogZaandijk, Wormerveer en Krommenie-Assendelft. Zaandam is het enige station dat wordt
bediend door de intercity Amsterdam - Alkmaar. De overige stations worden op werkdagen
van 6:30 tot 19:00 uur ontsloten door sprinters met een kwartierdienst en buiten deze tijden
met een halfuurdienst. Er wordt beoogd om het programma hoogfrequent spoor uit te
rollen op de Zaanlijn.
In de huidige situatie is er een veiligheidsknelpunt nabij de gelijkvloerse overgang Guisweg.
Dit wordt veroorzaakt door de korte afstand tussen de fietsoversteekplaats op de drukke
Provinciale Weg N203 en de overweg Guisweg. Waardoor met name in de ochtendspits
fietsers opgesloten raken tussen het rode fietsverkeerslicht en de sluitende overwegboom,
met alle risico’s van dien voor de staart van de wachtende fiets colonne. De oorzaak ligt
echter niet zozeer in de overweg, maar meer in de gebrekkige oversteekbaarheid van de
Provinciale Weg voor fietsers.
Daarnaast kent Zaanstad met Zaandam Kogerveld een station op de Hoornselijn. Dit station
wordt uitsluitend bediend door de sprinter Hoorn - Zaandam - Amsterdam Sloterdijk Schiphol. De trein rijdt met een lage frequentie, er is een halfuurdienst. De treindienst kent
een relatief lage punctualiteit, er is sprake van relatief veel uitval van treinen en vertraging.
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De aansluiting van de verschillende stations op de omgeving vormt een aandachtspunt.
Niet alleen de ontsluiting per bus, maar ook de fysieke aansluiting op de ruimtelijke
omgeving. Aandachtspunten zijn goede aansluitingen voor langzaam verkeer op die
plekken waar het fietsverkeer van/naar dat station steeds verder bundelt. Die problemen
nemen toe als op die plaatsen ook nog eens brede wegen gelijkvloers gekruist moeten
worden en/of als sprake is van smalle (vooroorlogse) woonstraten. Daarnaast is het weinig
intensieve gebruik van de stationsomgeving bij verschillende stations een aandachtspunt.
Busverbindingen
De busverbindingen vanuit de kernen Krommenie en Wormerveer naar de stations worden
als ontoereikend aangemerkt in de werkgroep. De huidige situatie is niet optimaal om
ketenmobiliteit te stimuleren. Daarnaast laat de ontsluiting per bus van verschillende te
ontwikkelen gebieden in Zaanstad te wensen over. Het gaat daarbij met name om de
bedrijventerreinen aan de Zuidzijde van Zaanstad, maar bijvoorbeeld ook om
Zaandam-Kogerveld.

2.7 Bereikbaarheid fiets
In Zaanstad is het aandeel fiets op het totaal aantal verplaatsingen per etmaal 23%. Dat
komt overeen met het landelijk gemiddelde. In de ochtendspits ligt het aandeel op 29%, in
de avondspits op 19%. Mogelijke verklaring voor dit verschil is dat scholieren wel in de
ochtendspits fietsen, maar al voor de avondspits weer naar huis rijden.
Vanuit de werkgroep zijn slechts enkele knelpunten benoemd om voor het fietsverkeer
binnen de Zaanstreek. De capaciteit van de fietsparkeervoorzieningen is niet bij alle stations
op orde. Uitbreiding van stallingsplaatsen (of bevordering betere benutting) is evenwel op
korte termijn voorzien, of wordt besproken. Dit blijft echter een doorlopend
aandachtspunt.
Knelpunten zijn er in regionale fietsverbindingen. Zo mist een goede fietsverbinding tussen
Amsterdam(-Noord) en Zaanstad. Daarnaast is vanuit de werkgroep een fietsverbinding met
Purmerend benoemd. Niet zozeer als bestaand knelpunt, maar als alternatief voor een
zwaar belaste autoverbinding.
De Stadsregio Amsterdam heeft een investeringsagenda fiets opgesteld. Vanuit die agenda
wordt de haalbaarheid van een reeks van hoogwaardige, snelle fietsroutes over lange
afstand in de Amsterdamse regio onderzocht. Daarbij wordt onder andere gekeken naar
draagvlak, financiën, obstakels en barrières en samenhang met toeristische/recreatieve
netwerken. Mogelijk kan vanuit West-Friesland worden aangesloten bij dit netwerk.

2.8 Mobiliteit autoverkeer
Om de mobiliteit van het autoverkeer in de regio beeld te brengen zijn op de modelresultaCorridorstudie Amsterdam-Hoorn
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ten een selected link analyse en een netwerkanalyse uitgevoerd. De resultaten van deze
analyses laten zien hoe het autoverkeer zich over het netwerk verplaatst.
Selected link analyse westelijke toeritten ochtendspits
Een selected link analyse geeft voor één wegvak in het netwerk weer waar het verkeer, dat
van het betreffende wegvak gebruik maakt, vandaan komt en waar het naar toe gaat.
Vergelijk het met een boom: de stam van de boom komt overeen met het geselecteerde
wegvak, de wortels tonen de herkomsten en de takken de bestemmingen van het verkeer.

Figuur 2.4 Gebruik A8 toerit Zaandijk-west

Dit betreft een relatief bescheiden voedingsgebied, vooral vanuit de wijk Westerkoog.
Bestemmingen bevinden zich hoofdzakelijk richting Amsterdam, waarbij opgemerkt moet
worden dat de A8 in westelijke richting niet toegankelijk is via deze toerit.

Figuur 2.5 Gebruik A8 toerit Prins Bernhardweg kp Zaandam

Het verkeer dat gebruik maakt van deze toerit komt voornamelijk vanuit het centrum van
Zaanstad, bestemmingen liggen met name richting Amsterdam.
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Figuur 2.6 Gebruik toerit Zaandijk

De toerit Zaandijk geeft een diffuser beeld; herkomsten liggen voornamelijk in Zaandijk en
Wormer, bestemmingen liggen richting Amsterdam (geen aansluiting in westelijke richting
aanwezig). Ook gebruik door verkeer dat vertraging op A7 voor knooppunt Zaandam mijdt
en via afrit Wormerland en N515 naar A8 rijdt.

Figuur 2.7 Gebruik A7 toerit Wormerland

Herkomsten liggen voor deze toerit in Wormerveer en Krommenie, bestemmingen
voornamelijk richting Amsterdam.

Figuur 2.8 Gebruik A8 toerit Oostzaan
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De herkomsten liggen zoals te verwachten in het zuidelijk deel van Zaanstad en Oostzaan.
De bestemmingen liggen voor deze toerit aan de westzijde van Amsterdam, omdat de Ring
A10-Noord niet bereikbaar is voor verkeer dat al op de toerit zit. Verkeer naar de A10-Noord
dient al eerder te kiezen voor de route over de verlengde stellingweg.
Selected link analyse oostelijke afritten avondspits

Figuur 2.9 Gebruik afrit A8 Zaandijk

Herkomsten vanuit richting de richting Amsterdam, bestemmingen liggen in Zaandijk. Dit
komt overeen met het te verwachten beeld op de eenzijdige aansluiting.

Figuur 2.10 Gebruik afrit A7 Wormerland
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Op deze afrit is het verkeer in hoofdzaak afkomstig vanuit de richting Amsterdam, bestemmingen liggen in Wormer en Krommenie.

Figuur 2.11 Gebruik afrit A8 Bernhardweg

Herkomsten op deze afrit zijn er voornamelijk vanuit richting Amsterdam, de bestemmingen liggen in het centrale deel van Zaanstad

Figuur 2.12 Gebruik afrit A8 Zaandijk West

Herkomsten op deze afrit zijn vanuit de richting Amsterdam, bestemmingen liggen in de
wijk Westerkoog. Dit beeld komt overeen met het te verwachten beeld op de eenzijdige
aansluiting en is in grote mate gespiegeld aan de ochtendspits.

Figuur 2.13 Gebruik afrit A8 Oostzaan
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Herkomsten vanuit richting Amsterdam-west (vanaf A10 noord is afrit A8 Oostzaan niet
bereikbaar, naar Oostzaan nemen automobilisten afrit S118), bestemmingen liggen in het
zuidelijk deel van Zaanstad en Oostzaan.
Netwerkanalyse
De netwerkanalyse biedt inzicht in de omvang van de relaties, het gebruik van de infrastructuur en de vertraging op netwerkdelen voor verkeer vanuit een specifiek herkomstgebied. In
onderstaande figuur worden de bestemmingen weergegeven van ritten die vertrekken
vanuit Hoorn, door middel van blauwe bollen. Hoe groter de bol, hoe meer ritten. Het
netwerk dat gebruikt wordt om de betreffende bestemmingen te gebruiken, heeft een kleur
gekregen naar de mate van vertraging (groen: minder dan 20% vertraging ten opzichte van
free flow rijtijd, geel: 20-40% vertraging, oranje: 40-60% vertraging; rood: 60-100%
vertraging, paars: meer dan 100% vertraging ten opzichte van free flow). De breedte van de
lijn is een maat voor het aantal verplaatsingen.

Figuur Vertrekken vanuit Zaanstad: bestemmingen en gebruikte netwerkdelen

Uit de figuur komt naar voren dat:
• Er een zeer sterke relatie is met Amsterdam
• Er vertraging is op de A8 bij aansluiting Zaandijk-west en tussen knooppunt Zaandam en
de Coentunnel
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2.9 Conclusies bereikbaarheid
De bereikbaarheidsindicator laat zien dat de bereikbaarheid van bestemmingen in de
zuidwestelijke, zuidelijke en zuidoostelijke richting voor verkeer vanuit Zaanstad in de
ochtendspits slecht te noemen is. Daarnaast is de bereikbaarheid voor aankomend als
vertrekkend verkeer in westelijke en noordoostelijke richting beneden gemiddeld is.
Op één relatie overschrijdt rijtijd de norm: Zaandam - Amsterdam Centrum in 2030 GE, in
beide spitsen.
In de regio Zaanstreek bevinden de knelpunten op het hoofdwegennet zich op de A8 bij
Zaandijk, bij knooppunt Zaandam en bij knooppunt Coenplein. De knelpunten op het
onderliggend wegennet liggen op de routes naar het de aansluitingen met het hoofdwegennet. De aansluitingen bevinden zich precies bij de knelpunten op het hoofdwegennet,
waardoor er een rechtstreekse relatie is tussen de knelpunten in beide netwerken.
Toerit A8 Zaandijk-west en toerit A7 Wormerland worden ook gebruikt door verkeer vanuit
richting Purmerend, dat de vertraging op A7 tussen Purmerend en knooppunt Zaandam mijdt.
Zaanstad is met 5 stations aangesloten op de Zaanlijn. Er speelt een veiligheids- en
bereikbaarheidsprobleem bij de overweg Guisweg. Daarnaast is de aansluiting van de
stations op de omgeving problematisch.
Zaandam Kogerveld heeft een halfuurs treindienst naar Hoorn en naar Amsterdam
Sloterdijk. De punctualiteit van de treindienst vormt een knelpunt: er is vaak vertraging en
uitval van treinen.
De fiets wordt in het stedelijk gebied goed bediend. Het ontbreekt met name aan directe
regionale fietsverbindingen met Amsterdam-Noord en Purmerend.
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3

Regionale opgaven
Zaanstreek
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In het voorgaande hoofdstuk zijn de knelpunten benoemd voor de verschillende
onderzochte modaliteiten, zoals beoogd met de brede aanpak. Dit hoofdstuk geeft de
opgaven weer waarvoor de regio zich gesteld ziet.

3.1 Inleiding
De hoofdvraag van dit hoofdstuk is hoe de eerder genoemde bereikbaarheidsproblemen
gekoppeld zijn aan de regionale ambities. Die confrontatie leidt tot de regionale opgaven.
Hierbij worden de opgaven benoemd die voortkomen uit de ambities en de knelpunten.
Vervolgens worden deze samengevoegd tot integrale gebiedsopgaven die van belang zijn
voor de Corridorstudie.

3.2 Regionale ambities
Positie van de Zaanstreek
De Zaanstreek maakt onderdeel uit van de Metropoolregio Amsterdam en kent een sterke
verbinding met de stad Amsterdam. Binnen de metropoolregio is de Zaanstreek vooral
belangrijk vanwege de aantrekkelijke leefmilieus, interessante vestigingslocaties voor
bedrijven en de toeristische trekpleisters.
Daarnaast vormen de verkeer- en vervoernetwerken in de Zaanstreek een centrale schakel in
de bereikbaarheid van de noordkant van de Metropollregio Amsterdam vanuit de regio’s
Hoorn, Purmerend, Alkmaar, de noordelijke IJmond en de Zaanstreek zelf. Dat geldt zowel
voor het openbaar vervoer (Zaanse lijn en Hoornse lijn) als het autoverkeer (A7 en A8). Dat
laatste wordt versterkt met de realisatie van de Verbinding A8-A9.
Doelstelling en ambities
De hoofddoelstelling van de corridorstudie luidt als volgt:
Verbeteren van de bereikbaarheid in de corridor Amsterdam-Hoorn om daarmee een bijdrage te leveren
aan de ambities van rijk en regio, zoals het versterken van de economische concurrentiepositie en het
zorgen voor een aantrekkelijke leefomgeving.
Binnen die hoofddoelstelling van de corridorstudie is de hoofdopgave voor de regio
Zaanstreek verwoord als:
Verbeteren van de multimodale bereikbaarheid om een bijdrage te leveren aan de ruimtelijk-economische
ambities van de Zaanstreek en de corridor als geheel.
De regionale ambities die ten grondslag liggen aan deze hoofddoelstelling zijn:
• Verbeteren van regionale deur-tot-deur bereikbaarheid, teneinde ruimtelijke economische ambities te realiseren
• Werkgelegenheid: (her)ontwikkelen bedrijfsterreinen en aantrekken kennisintensieve
bedrijven
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• Woningbouwopgave realiseren Woonvisie 2015, gericht op divers aanbod en meer
doorstroming
• Faciliteren groei recreatie en toerisme
• Verbeteren leefomgeving

3.3 Opgaven
In lijn met de analyse van de positie van de Zaanstreek in de Metropoolregio Amsterdam en
de geconstateerde knelpunten en kansen, bestaat de opgave voor het deelgebied Zaanstad
uit twee componenten.
Versterken van de leefmilieus en vestigingslocaties
Met het versterken van de leefmilieus en vestigingslocaties in de Zaanstreek wordt een
bijdrage geleverd aan de doelstellingen van Rijk en regio, die zijn vastgelegd in onder meer
de Woonvisie 2015 van de gemeente Zaanstad, de programma’s ZaanIJoevers,
Noordzeekanaalgebied en Maak Plaats. Zaanstad heeft geen uitbreidingsmogelijkheden. De
laatste uitleglocaties waar gebouwd wordt zijn Saendelft en Kreekrijk (wonen) en HoogTij
(werken). Er wordt daarom ingezet op binnenstedelijke (her)ontwikkeling.
De volgende concrete deelopgaven zijn uit de analyses naar voren gekomen:
• Het (her)ontwikkelen en transformeren bedrijfsterreinen zoals Hembrugterrein,
Achtersluispolder, Kogerveld en het binnenhalen van kennisintensieve bedrijven;
• Ontwikkelen van woningbouw, waar mogelijk op OV-gerichte locaties, met een nadruk
op vraaggericht bouwen, creëren van een divers aanbod en daardoor zorgen voor meer
doorstroming;
• Zorgen voor een aantrekkelijke leefomgeving, onder meer door de Groene buffer
Oostzaan te behouden en versterken en het verbeteren van de leefbaarheid rondom de A8
in Oud Koog;
• Faciliteren van groei rondom speerpunt Zaanse Schans en recreatievaart in het
Oostzanerveld.
Versterken van de verkeer- en vervoernetwerken
Met het versterken van de verkeer- en vervoernetwerken wordt de bereikbaarheid van de
Metropoolregio Amsterdam vanuit de regio’s Hoorn, Purmerend, Alkmaar, de noordelijke
IJmond en de Zaanstreek verbeterd. Uit de analyses zijn de volgende concrete deelopgaven
geselecteerd:
• Verbeteren doorstroming hoofdwegennet, onder te verdelen in (1) de A8 ter hoogte van
Zaandijk / Coenbrug, (2) knooppunt Zaandam en (3) de A8 tussen knooppunt Zaandam en
knooppunt Coenplein;
• Verbeteren van de aansluitingen van het onderliggend wegennet van Zaanstad op het
hoofdweggennet, met als specifieke opgaven het verbeteren van de routes naar het
centrum van Zaanstad;
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• Verbeteren OV-bereikbaarheid, specifiek de capaciteit en punctualiteit van de Hoornse
lijn en de ontsluiting van verschillende locaties per bus.
• Verbeteren van het goederenvervoer over water. Onder meer door het programma ‘vaart
in de Zaan’
• Verbeteren bereikbaarheid fiets. Zorgen voor voorzieningen ketenmobiliteit, snelle
(regionale) fietsroutes en fietsparkeren bij bedrijventerreinen
Het is hierbij van belang om te realiseren dat er een zeer sterke samenhang is tussen de
benoemde bereikbaarheidsopgaven en de ruimtelijke opgaven. De geplande ontwikkelingen op het gebied van werkgelegenheid, woningbouw en toerisme zorgen hebben grote
effecten op de (aantallen) verkeersbewegingen in de regio. Anderzijds is een goede
ontsluiting randvoorwaarde om de geplande ontwikkelingen mogelijk te maken.
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4

Oplossingsrichtingen
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De doelstelling van de MIRT-verkenning beoogt de knelpunten zoals benoemd in voorgaand hoofdstuk te beschouwen vanuit een integrale aanpak. In deze aanpak worden
infrastructuuroplossingen, verkeersmanagement, ruimtelijke en innovatieve oplossingen
opgepakt. In dit hoofdstuk worden de oplossingsrichtingen uitgewerkt.

4.1 Inleiding
De oplossingen voor de regio Zaanstreek zijn gebundeld in drie integrale gebiedsopgaven,
die bestaan uit een verschillende oplossingsrichtingen. Deze integrale gebiedsopgaven
verbinden naast verschillende beleidsvelden ook de belangen van verschillende betrokken
partijen. Bovendien hebben ze alle drie een sterke relatie met de aansluitingen op het
hoofdwegennet en de doorstroming op het hoofdwegennet. Hieronder worden de opgaven
met de samenkomende oplossingsrichtingen en belangen beschreven.
Zaandijk
De gebiedsopgave voor Zaandijk (omgeving station Koog - Zaandijk inclusief A8 ter hoogte
van Zaandijk) luidt:
Verbeteren multimodale bereikbaarheid Zaandijk om gebiedsontwikkeling in een aantrekkelijke leef
omgeving rondom het station mogelijk te maken en bestaande bereikbaarheidsknelpunten op te lossen.
Onderliggende oplossingsrichtingen
De volgende oplossingsrichtingen zijn benoemd, waarbij tussen haakjes is aangegeven welke
partners hier een bijdrage aan zouden kunnen leveren:
• Inrichten/knooppuntontwikkeling:
-- Op openbaar vervoer gerichte woonmilieus creëren rondom station Koog-Zaandijk
(gemeente Zaanstad);
-- Ruimtelijke kwaliteit en aansluiting op omgeving verbeteren (gemeente Zaanstad);
• Innoveren en informeren:
-- Werkgeversaanpak (ministerie van Infrastructuur en Milieu, Stadsregio Amsterdam,
gemeente Zaanstad);
-- Optimalisatie DVM, uitbreiding Praktijkproef Amsterdam (ministerie van Infrastructuur
en Milieu, Stadsregio Amsterdam, gemeente Zaanstad);
• Infrastructuur:
-- Doorstroming op en leefbaarheid rond A8 verbeteren – waarbij het brugopeningsregiem
van de Coenbrug aan de orde komt (ministerie van Infrastructuur en Milieu, Stadsregio
Amsterdam, gemeente Zaanstad);
-- Aansluiting tussen A8 en onderliggend wegennet verbeteren; tweezijdig maken van de
aansluiting. Het gaat dan om de aansluitingen vanaf de A8-West en de provinciale weg
N203 (ministerie van Infrastructuur en Milieu, Stadsregio Amsterdam, provincie,
gemeente Zaanstad);
-- Verbeteren veiligheid en verkeersafwikkeling spoorwegovergang Guisweg (ministerie van
Infrastructuur en Milieu (directie OVS), gemeente Zaanstad, ProRail, provincie).
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Koppeling van opgaven
De locatie Koog-Zaandijk is door de gemeente en binnen het programma ‘Maak Plaats’ van
de provincie aangemerkt als locatie voor knooppuntontwikkeling. De wens is om woningbouw in de directe omgeving van het station te realiseren. In de huidige situatie bevinden
zich vooral sportvelden aan de westzijde van het station. Woningbouw in de directe
omgeving van het station zorgt voor meer OV-gebruik, waardoor het aantal autobewegingen op de corridor kan worden beperkt. Daarmee kan ook de gewenste betere aansluiting
van het station op de omgeving worden gerealiseerd.
Tegelijk ligt hier een kans om verschillende bereikbaarheidsknelpunten aan te pakken door
een goede aansluiting op het onderliggende weggenet te realiseren. Een volledige aansluiting op deze locatie zorgt voor een betere routering van het verkeer naar het centrum van
Zaanstad. Daarmee wordt het bestaande knelpunt bij knooppunt Zaandam ontlast. In de
huidige situatie rijdt het verkeer over de A8 via knooppunt Zaandam naar het centrum.
Om de aansluiting op het onderliggend weggennet te verbeteren dient ook de spoorlijn in
de oplossing te worden meegenomen. Dit biedt een mogelijkheid om de bestaande
problematiek rondom de spoorlijn op te lossen. Door de aansluiting op de onderliggende
provinciale weg anders in te richten, kan het doorstromings- en veiligheidsprobleem van de
Guisweg worden opgelost. Daarnaast kan bijvoorbeeld met een verdiepte ligging van het
spoor de leefbaarheid in de omgeving worden vergroot.
Daarnaast kan mogelijk een van de bestaande aansluitingen vervallen wat de doorstroming
op de A8 ter hoogte van de Coenbrug ten goede zal komen. Hiermee ontstaat tevens meer
ruimte voor de gewenste gebiedsontwikkeling.
Doordat de beschikbare ruimte relatief beperkt is, is een integrale aanpak van de beschreven opgaven ook vanuit die optiek noodzakelijk. Alleen in samenhang kunnen alle ambities
gerealiseerd worden en alle knelpunten worden opgelost.
Verbonden belangen
Naast de inhoudelijke koppeling tussen de opgaven komen de belangen van verschillende
partijen samen in deze opgave.
• IenM-wegen: IenM heeft er belang bij om de in, uitvoeg en weefbewegingen in knooppunt Zaandam verminderen en anders te geleiden. En IenM heeft belang om te komen tot
minder dure en minder complexe aanpassingen te komen van knooppunt Zaandam.
• Gemeente Zaanstad: de gemeente heeft er belang bij om de ontsluiting en bereikbaarheid van Zaanstad te verbeteren die nu niet optimaal is door de twee halve aansluitingen.
Daarnaast heeft zij het belang de gebiedsontwikkeling te realiseren en de leefbaarheid in
de omgeving te verbeteren.
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• Provincie Noord-Holland: de provincie heeft belang bij de doorstroming op de A8 ter
hoogte van Zaandijk in relatie tot de eigen wens de verbindingsweg A8-A9 te realiseren.
• IenM-OVS: Op de Zaanlijn wordt PHS ingevoerd. De spoorwegovergangen langs de N203
zullen dan nog vaker gesloten zijn. Dit geeft aanzienlijke ontsluitingsproblemen voor de
aanliggende wijken. Het draagvlak voor PHS staat onder druk zolang hiervoor geen
bevredigende oplossing wordt gevonden. Met het wegnemen van de problematiek bij de
Guisweg is een serieus dilemma in het dossier PHS opgelost en wordt tegelijkertijd de
verkeersonveilige situatie bij de overgang op de Guisweg aangepakt.
• Stadsregio Amsterdam: Voor de stadsregio is een uitrol van PHS op de Zaanlijn, een goede
doorstroming op de A8 en van knooppunt Zaandam van belang.
Kogerveld
De gebiedsopgave voor Kogerveld (omgeving station Zaandam - Kogerveld aansluiting
Bernhardplein naar knooppunt Zaandam) luidt:
Verbeteren multimodale bereikbaarheid locatie Kogerveld om gebiedsontwikkeling in een aantrekkelijke
leefomgeving rondom het station mogelijk te maken en bestaande bereikbaarheidsknelpunten op te lossen.
Onderliggende oplossingsrichtingen
De volgende oplossingsrichtingen zijn benoemd, waarbij tussen haakjes is aangegeven welke
partners hier een bijdrage aan zouden kunnen leveren:
• Inrichten/knooppuntontwikkeling:
-- Op openbaar vervoer gerichte woonmilieus creëren rondom station Kogerveld (gemeente Zaanstad);
-- Ruimtelijke kwaliteit, sociale veiligheid en aansluiting op omgeving verbeteren
(gemeente Zaanstad);
-- Frequentie en betrouwbaarheid treindienst op ‘Hoornlijn’ verbeteren (ministerie van
Infrastructuur en Milieu, NS);
• Innoveren en informeren:
-- Optimalisatie DVM, uitbreiding Praktijkproef Amsterdam (ministerie van Infrastructuur
en Milieu, Stadsregio Amsterdam, gemeente Zaanstad);
-- Werkgeversaanpak (ministerie van Infrastructuur en Milieu, Stadsregio Amsterdam,
gemeente Zaanstad);
• Infrastructuur:
-- Doorstroming op en leefbaarheid rond A8 verbeteren – waarbij openingen Coenbrug aan
de orde komen (ministerie van Infrastructuur en Milieu, Stadsregio Amsterdam,
gemeente Zaanstad);
-- Aansluiting tussen hoofdwegennet en onderliggend wegennet verbeteren. Het gaat dan
om de aansluiting van de woongebieden op de A8 en het beperken van de verkeers
bewegingen op knooppunt Zaandam (ministerie van Infrastructuur en Milieu, gemeente
Zaanstad);
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-- Doorstroming Bernhardplein verbeteren, waarbij ook brugopeningen aan de orde
komen (ministerie van Infrastructuur en Milieu, gemeente Zaanstad).
Koppeling van opgaven
De locatie Zaandam Kogerveld is door de gemeente aangewezen als locatie voor knooppuntontwikkeling. Daarnaast is de locatie opgenomen in de intentieovereenkomst voor
Maak Plaats. De wens is om hier woningbouw en werkgelegenheid te realiseren om
invulling te geven aan de ambities van de gemeente op dat vlak. De ontwikkelen locaties
betreffen de extensief gebruikte gebieden (o.a. sportvelden) ten zuiden van het station,
maar ook de bedrijfsterreinen ten noorden van het station die herontwikkeld en getransformeerd worden.
De knooppuntontwikkeling rondom Kogerveld vraagt om een goede bereikbaarheid per
openbaar vervoer. Daarmee wordt het autogebruik via de bestaande knelpunten
Bernhardplein en Knooppunt Zaandam verminderd. De huidige dienstregeling op het spoor
is daarvoor onvoldoende met slechts een halfuurdienst tussen Hoorn en Zaandam. Ook de
ontsluiting van het gebied per bus is onvoldoende.
Tegelijk is de intensivering van het ruimtegebruik rondom het station een voorwaarde voor
het uitbreiden van de dienstregeling. Zonder de benodigde reizigersaantallen zal een die
uitbreiding niet gerealiseerd worden.
Zowel voor de doorstroming van het autoverkeer (Bernhardbrug) als voor het intensiveren
van de treindienstregeling (spoorbrug) is het aanpassen van de openingsregimes van de
bruggen een belangrijk aandachtspunt bij deze opgave.
Verbonden belangen
Naast de inhoudelijke koppeling tussen de opgaven komen de belangen van verschillende
partijen samen in deze opgave.
• IenM-wegen: IenM heeft er belang bij om de doorstroming bij knooppunt Zaandam te
verbeteren. Door het bieden van een reëel alternatief is het mogelijk om minder
verkeersbewegingen door het knooppunt te realiseren.
• Gemeente Zaanstad: de gemeente heeft er belang bij om de ontsluiting en bereikbaarheid van Zaanstad te verbeteren door de problematiek rondom het Bernhardplein op te
lossen. Daarnaast heeft zij het belang de gebiedsontwikkeling te realiseren, leefbaarheid
in de omgeving te verbeteren en de aansluiting van het station op de omgeving te
verbeteren.
• Stadsregio Amsterdam: voor de stadsregio is een uitbreiding en een goede ontsluiting via
het Bernhardplein en knooppunt Zaandam van belang.
• Gemeente / regio Hoorn: het realiseren van voldoende reizigersaantallen langs de
Hoornse Lijn is van groot belang om een frequentieverhoging te bereiken op het spoor.
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Hoorn heeft daarmee een indirect belang om ontwikkelingen rondom de stations op de
lijn te bevorderen.
Zaanstad Zuid
De gebiedsopgave voor Zaanstad Zuid (ontwikkellocaties en aansluiting N516 op de A8)
luidt:
Verbeteren multimodale bereikbaarheid Zaanstad in relatie tot te herontwikkelen en transformeren
bedrijventerreinen en om bestaande bereikbaarheidsknelpunten te ontlasten.
Onderliggende oplossingsrichtingen
De volgende oplossingsrichtingen zijn benoemd, waarbij tussen haakjes is aangegeven
welke partners hier een bijdrage aan zouden kunnen leveren:
• Inrichten/knooppuntontwikkeling:
-- De geplande woon-werkmilieus in Achtersluispolder en op Hembrugterrein realiseren
(gemeente Zaanstad);
• Innoveren en informeren:
-- Optimalisatie DVM, uitbreiding Praktijkproef Amsterdam (ministerie van Infrastructuur
en Milieu, Stadsregio Amsterdam, gemeente Zaanstad);
-- Werkgeversaanpak (ministerie van Infrastructuur en Milieu, Stadsregio Amsterdam,
gemeente Zaanstad);
• Infrastructuur:
-- Aansluiting tussen hoofdwegennet en onderliggend wegennet verbeteren. Het gaat dan
om het beter benutten of uitbreiden van de capaciteit op de N516, het verbeteren van
de aansluiting Zaanstad Zuid en kruispunt De Vijfhoek (ministerie van Infrastructuur
en Milieu, provincie, gemeente Zaanstad, gemeente Oostzaan);
-- Realisatie van een aanvullende vaste oeververbinding met Amsterdam over het
Noorzeekanaal op de locatie van de huidige veerpont. Hiermee wordt niet alleen
Zaanstad-Zuid ontsloten maar ook knooppunt Coenplein ontlast evenals de aansluitingen van Zaanstad op het hoofdweggenet. Een fors deel van het verkeer uit Zaanstad zal
deze nieuwe verbinding kiezen in plaats van de route via de A8.
-- Verbeteren openbaar vervoer voor de bedrijventerreinen in Zuid (Stadsregio
Amsterdam).
Koppeling van opgaven
De komende jaren vinden aan de zuidzijde van Zaanstad ontwikkelingen plaats met een
aanzienlijke verkeer aantrekkende werking. De vestiging van een Ikea en een nieuw
gevangeniscomplex in het gebied springen daarbij in het oog. Daarnaast is er de wens om
de locaties Achtersluispolder en Hembrugterrein te herontwikkelen en transformeren tot
hoogwaardige woon- en werkomgevingen.
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Een goede ontsluiting is een voorwaarde voor deze ontwikkelingen. Op dit moment is de
Zuidzijde van Zaanstad aangesloten op de A8 via de aansluiting Oostzaan. De restcapaciteit
van deze aansluiting en met name de kruispunten onderaan de aansluiting is beperkt. Bij
verdergaande ontwikkelingen is capaciteitsuitbreiding nodig om het verkeer af te kunnen
wikkelen en knelpunten op het HWN te voorkomen. Alternatieve ontsluitingen per auto of
OV kunnen de bestaande knelpunten op het HWN (aansluiting Oostzaan en Coenplein)
ontlasten en bijdragen aan een aantrekkelijke omgeving in Zaanstad Zuid.
Verbonden belangen
Naast de inhoudelijke koppeling tussen de opgaven komen de belangen van verschillende
partijen samen in deze opgave.
• IenM-wegen: IenM heeft belang bij de doorstroming op de A8 ter hoogte van aansluiting
Oostzaan en knooppunt Coenplein. Door Zaanstad-Zuid alternatieve ontsluitingen te
bieden kunnen huidige en toekomstige knelpunten worden ontlast.
• Gemeente Zaanstad: de gemeente heeft er belang bij om de ontsluiting en bereikbaarheid van Zaanstad-Zuid te verbeteren. Op die manier wordt een aantrekkelijk vestigingsklimaat geboden. Daarnaast heeft de gemeente belang bij het oplossen van de bestaande
verkeersknelpunten.
• Stadsregio Amsterdam: voor de stadsregio is een goede multimodale ontsluiting van de
locaties van belang.
• Provincie Noord-Holland: de provincie heeft er belang bij de doorstroming op de
provinciale weg N516 de borgen en verbeteren.

4.2 Potentie van oplossingsrichtingen
Doel van deze paragraaf is inzicht te bieden in effecten van oplossingsrichtingen.
Oplossingsrichtingen worden gevormd door het bundelen van de opgaven vanuit de
voorgaande paragraaf tot een pakket van samenhangende maatregelen.
We onderscheiden 3 thematisch samenhangende pakketten:
• Maatregelen die de ruimtelijke spreiding van activiteiten (m.n. wonen) beïnvloeden;
• Infrastructurele maatregelen, waarmee de wegcapaciteit kan worden vergroot;
• Maatregelen die de mobiliteitsvraag beïnvloeden, met het oogmerk om autoritten in de
spitsperiodes te verminderen.
Ruimtelijke spreiding van woningen
• Doel: verbeteren bereikbaarheid
• Maatregel: verplaatsen van voorgenomen woningbouw
• Keuze om woningen te bouwen op locaties die relatief goed met OV bereikbaar zijn en
niet te bouwen op locaties die relatief slecht met OV bereikbaar zijn
• Gedachte is dat deze (hypothetische) verschuiving van woningbouwopgave leidt tot
reductie van autoverplaatsingen in het netwerk
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• Twee effecten verwacht:
-- Verschuiving van woningbouw leidt tot reductie van autoverplaatsingen op de
voorheen beoogde locaties en tot toename van autoverplaatsingen op de nieuwe
beoogde locaties
-- Door lagere ritgeneratie op de nieuw beoogde locatie wordt het autonetwerk als geheel
door minder autoverplaatsingen belast
In Zaanstad is de potentie van deze maatregel bepaald door 5.000 geplande woningen niet
te verdelen over de gehele bebouwde omgeving van Zaanstad maar te concentreren rondom
stations Koog Zaandijk en Kogerveld. Het effect van de maatregel is doorgerekend met
behulp van de Mobiliteitsscan.

Mobiliteitsscan
De Mobiliteitsscan is een online quickscan-tool waarmee (brede) bereikbaarheidsanalyses gedaan
kunnen worden. De Mobiliteitsscan is een vereenvoudigde de versie van een verkeersmodel en kan
ingelezen data visualiseren en analyseren en tegelijkertijd globaal oplossingsrichtingen verkennen
met vereenvoudigde modelberekeningen. De ingelezen data kan door de gebruiker zelf geselecteerd worden. Standaard zit het landelijke NRM/LMS-model in de Mobiliteitsscan, maar aangeraden wordt om ook een eigen verkeersmodel vooral analyse op regionaal niveau of lager. In deze
studie is het Venom-verkeersmodel van de Stadsregio Amsterdam ingevoerd.

In Tabel 4.1 is doorgerekend hoe groot de verschuiving van het aantal verplaatsingen is en
hoeveel autoritten worden bespaard. In de eerste kolom is het scenario aangeduid. De
tweede kolom toont het aantal autoritten dat een vergelijkbare zone als Koog Zaandijk en
Kogerveld per 1.000 inwoners genereren. In de derde kolom is weergegeven hoeveel
autoverplaatsingen in de twee ontwikkelgebieden samen in de betreffende periode
vertrekken. Dit aantal is het product van het totaal aantal woningen (5.000), het gemiddelde inwoners per woning (2,2), en de ritgeneratie uit kolom 2.
Voorbeeld: 5.000 x 2,2 x 117/1.000 = 1.288.
Kolom 4: aantal ritten per 1.000 inwoners in overige zones
Kolom 5: aantal bespaarde ritten door 5.000 woningen niet in deze overige zones te
bouwen
Voorbeeld: 5.000 x 2,2 x 131/1.000 = 1.443
Kolom 6: verschil tussen extra ritgeneratie in Koog Zaandijk en Kogerveld en bespaarde
ritten in overige zones, 1.288 - 1.443 = -155 ritten
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Tabel 4.1 Besparing autoritten per locatie
scenario

Koog Zaandijk en Kogerveld

Overige zones Zaanstad

Verschil

2030 GE OS

117/1.000

1.288

131/1.000

-1.443

-155

2030 GE AS

168/1.000

1.852

182/1.000

-2.005

-153

2030 RC OS

107/1.000

1.172

115/1.000

-1.270

-98

2030 RC AS

147/1.000

1.612

166/1.000

-1.826

-214

Uit de tabel blijkt dat in ieder scenario 1.000 tot 2.000 verplaatsingen worden verschoven
naar de nieuwe ontwikkellocaties en dat door het verschuiven van de woningbouwopgave
ongeveer 100 tot 200 autoritten worden bespaard, omdat op locaties wordt gebouwd die
beter met OV worden ontsloten.
Het effect van de verschuiving wordt inzichtelijk in de verandering van de netwerkbelasting,
verkeersdruk op verschillende delen van het netwerk.

Figuur 4.2 Effecten van verplaatsingen van het concentreren van de gehele woningopgave binnen Koog-Zaandijk
en Kogerveld in 2030 GE, ochtendpits
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Uit figuur 4.2 blijkt
• Er is een reductie van autoritten verspreid over de overige zones in Zaanstad, netwerkeffect (groene lijnen) ook verspreid over het netwerk. Met name de routes S152 en N516
profiteren.
• Extra autoritten vinden plaats in de nabijheid van de ontwikkellocaties (rode lijnen)1
Infrastructurele maatregelen
Voor de infrastructurele maatregelen zijn twee varianten doorgerekend:
• Variant 1: het tweezijdig maken van de aansluiting A8 Zaandijk West
• Variant 2: het tweezijdig van de maken aansluiting A8 Zaandijk West, in combinatie met
het opheffen van de aansluiting A8 Zaandijk, het verbinden van de aansluiting A8
Zaandijk West met provinciale weg S152 door middel van een weg die de spoorlijn
ongelijkvloers kruist.

Figuur 4.3: wijzigingen netwerkbelasting variant 1

Figuur 4.3 laat zien dat netwerkbelasting van N8 Wormerveer - A8 en van A8 N8 - Zaandijkwest toeneemt (rode kleur) en de belasting van 2 alternatieve routes afneemt (N245 - N515
en N203 -S152) (groene kleur).
1 Bij Kogerveld zijn nieuwe woningen geprojecteerd ten zuidwesten van station. Reden: extra verplaatsingen die aan betreffende
zone worden toegedeeld, worden in het model tot ritten gemaakt. Aan elke verplaatsing wordt een bestemming toegewezen. Dat
gebeurt op basis van de bestemmingen die vanaf de gekozen zone worden bereikt. De zone Kogerveld is een sportveld,
bestemmingen zijn niet representatief. Daarom is gekozen voor een zone ten zuidwesten van station, daarvan is het
bestemmingspatroon meer representatief.
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Figuur 4.4: wijzigingen netwerkbelasting variant 2

Net als variant 1, ligt ook in variant 2 de belasting van de A8 tussen aansluiting N246 en de
aansluiting Zaandijk-west hoger dan zonder de maatregel. Variant 2 toont verschillende
additionele effecten:
• N515:
-- Lagere belasting van de N515 (groen) van oost naar west, de route via A8 aansluiting
Zaandijk.
-- Hogere belasting van de N515 (rood) van west naar oost, de route naar aansluiting A7.
• Provinciale weg N203:
-- Lagere belasting van de provinciale weg (groen) van zuid naar noord, de route via A8
aansluiting Zaandijk.
-- Hogere belasting van de provinciale weg (rood) van noord naar zuid, route via N516
naar aansluiting A8 Oostzaan
• A7 hogere belasting van aansluiting Wormerland naar knooppunt Zaandam
• A8 lagere belasting van Coenbrug naar knooppunt Zaandam en van knooppunt Zaandam
naar knooppunt Coenplein, verkeer rijdt via S152 provinciale weg door Zaandam
Vraagbeïnvloeding
Een ander type maatregel dat overwogen kan worden is het beïnvloeden van de mobiliteitsvraag. Veelal gaat het hier om Mobiliteitsmanagement-maatregelen met als doel om de
autoverplaatsingen in de spitsperiode te verminderen. De automobilist wordt verleid niet te
reizen, dan wel op een en ander tijd (buiten de spits), dan wel met een andere modaliteit
(bijvoorbeeld fiets of openbaar vervoer). Weliswaar is in dit stadium nog niet exact duidelijk
waar Mobiliteitsmanagement-maatregelen genomen dienen te worden, maar een generieke maatregel kan met behulp van de Mobiliteitsscan al doorgerekend worden om een
globaal beeld te krijgen van de potentie van de maatregel.
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Het maatregelpakket kan omvatten:
• Werkgeversaanpak, aanpak evenementen en publiekstrekkers
• Spitsmijden door middel van een beloningssysteem
• Informatie en communicatie naar de weggebruiker
• Het vergroten van de aantrekkelijkheid van reisalternatieven: veilige fietsenstalling met
voldoende capaciteit, snelle fietsroutes, vergroten capaciteit en punctualiteit openbaar
vervoer, betere busbediening in voor- en natransport vanaf stations, koppeling OV/
doelgroepenvervoer
• Flexibiliseren van openingstijden van voorzieningen
Uit effectstudies van het programma van Beter Benutten in diverse regio’s is gebleken dat de
inzet van mobiliteitsmanagement kan leiden tot een afname van 7% van het aankomende
verkeer in de ochtendspits en vertrekkende verkeer in de avondspits. Om deze zeven procent
daadwerkelijk te behalen is het wel nodig om stevig in te zetten op maatregelen gericht op
vraagsturing.

Figuur 4.5: Effect op de netwerkbelasting van vraagbeïnvloeding. Links ochtendspits, rechts avondspits

Beide figuren tonen vermindering van belasting van het netwerk. Potentie straalt uit naar
het netwerk buiten Zaanstad: ook op Rijkswegen, in ochtendspits op routes naar Zaanstad
en in avondspits vanuit Zaanstad.
Overzicht potentie
Tabel 4.6 toont de potentie van de verschillende maatregelpakketten. In het overzicht is
gekeken naar het effect van de maatregelen op de verliesuren en naar de verandering van de
verkeersdruk op de knelpunten die in Verkenning centraal staan.
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Tabel 4.6: potentieel effect verschillende maatregelpakket per regio
RO

Vraag

infra 1

infra 2

Hoorn

0

0

0

0

West-Friesland

0

+

0

0

Purmerend-Waterland

0

+

0

0

Zaanstreek

++

+

0/+

-

Amsterdam

0

+

0

0

Corridor

++

+

0

0/-

4.3 Conclusie oplossingsrichtingen
Het effect van RO-maatregel leidt tot een lokale verschuiving van verplaatsingen en een
reductie van vertraging op het lokale wegennet. De vraag-maatregelen leiden tot een
reductie van verplaatsingen naar Zaanstad, vanuit de omliggende gebieden. De potentie op
de verkeersdruk is zichtbaar op het lokale wegennet en op de Rijkswegen naar (ochtendspits) en vanuit (avondspits) Zaanstad. De reductie van verkeersdruk zorgt voor rijtijdwinsten voor verschillende andere regionale verkeersstromen die gebruik maken van het HWN
in de omgeving van Zaanstad.
Het tweezijdig maken van de aansluiting A8 Zaandijk West leidt tot een kleine reductie van
verliesuren op het regionale wegennet en tot een verkorting van routes met bestemmingen
in Zaanstad. Als aan het pakket wordt toegevoegd dat de aansluiting A8 Zaandijk wordt
afgesloten, leidt dat tot een toename van de verkeersdruk in de knelpunten op het netwerk,
m.n. knooppunt Zaandam. De maatregel leidt tot een toename van vertraging in het
netwerk.
De benoemde oplossingsrichtingen voor de Zaanstreek zijn opgenomen in de nota
kansrijke oplossingsrichtingen van de corridorstudie.
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Bijlage 1
Ruimtelijke en
economische
ontwikkelingen
Zaanstreek

Corridorstudie Amsterdam-Hoorn

Inleiding
In deze notitie een overzicht van de ruimtelijke en economische ontwikkelingen en
opgaven voor de Zaanstreek in de periode tot 2030. De inhoud is gebaseerd op:
• Ruimtelijke structuurvisie 2020 (2012)
• Economische structuurvisie
• Maak Plaats
Zaanstad heeft geen uitbreidingsmogelijkheden meer in het landelijk gebied (vanwege
Schipholbeperkingen, Natura 2000, beschermd natuurgebied en Ecologische
Hoofdstructuur)De laatste uitleg is nu gaande in Saendelft en straks in Kreekrijk, ten westen
van Saendelft. Deze ontwikkelingen vloeien nog voort uit de afspraken die in het kader van
VINAC gemaakt zijn met het Rijk. De laatste uitleggebieden voor wonen (Kreekrijk en De
Overhoeken) en werken (HoogTij) worden voltooid. Daarnaast kan alleen nog maar binnen
bestaande stedelijke contouren gebouwd worden.
De lange termijn strategie van Zaanstad is tweeledig. In een aantal gebieden streven ze naar
intensiveren door slim en meervoudig ruimtegebruik op basis van de bestaande functies en
structuren. In andere gebieden vindt transformatie plaats. Langs de Zaanoevers is sprake
van zowel intensivering als transformatie. Milieucontouren zijn belangrijke hinderpalen.
Opgaven woningbouw
Zaanstad benoemt zes strategische gebieden waar het nieuwe ontwikkelingsruimte creëert
voor uitwerking van hun doelstellingen na 2020. Alle zes gebieden zijn langs en rond de
Zaan gelegen en vallen daarmee binnen het gebied van de ZaanIJ oevers; vier van de zes
gebieden zijn specifieke stedelijke knooppunten. Daarnaast is er de genoemde ontwikkeling bij Krommenie/Saendelft.

bron: Ruimtelijke Structuurvisie zichtbaar Zaans

bron: Maak Plaats, Provincie
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Achtersluispolder
Op deze locatie bevinden zich voornamelijk extensieve bedrijventerreinen. Tot 2020 zet
Zaanstad in op van verbetering van vestigingsvoorwaarden en waardeontwikkeling om
verbreding van de economische activiteiten mogelijk te maken met ook meer arbeidsplaatsen. Als instrument wordt daarbij ingezet op het toelaten van meer publiektrekkende
functies die de bestaande bedrijven niet zullen belemmeren en stimulerend werken op de
leefbaarheid en vastgoedwaarde. Verder wordt de komende 10 jaar vooral ingezet op het
verbeteren van de bereikbaarheid en infrastructuur. De komende tijd wordt onderzocht of
een mix van werken, wonen en andere activiteiten op de Achtersluispolder mogelijk is.
Samen met de ondernemers wordt gekeken wat het toekomstige beeld van de locatie is.
Hembrugterrein
Voor de herontwikkeling van het Hembrugterrein is een kader op hoofdlijnen geformuleerd, waarin een ontwikkelingsconcept voor het gebied wordt geschetst. Na 2020 zullen
tijdelijk gevestigde functies steeds meer omgezet worden of plaats maken voor definitieve
vestigingen. Na het herstel en in gebruik name van de monumenten verschuift het accent
naar nieuwbouw op plekken die niet tot de waardevolle cultuurhistorische elementen
behoren, maar wel goed passen in de ruimtelijke structuur van het industriële landgoed. We
houden er rekening mee dat woningbouw, als gevolg van aanpassingen in de regelgeving
en/of het terugdringen van de milieuzoneringen en overlast tot de mogelijkheden gaat
behoren. Daarmee wordt mede invulling gegeven aan de regionale verstedelijkingsopgave
tot 2040.
Inverdan
In de periode tot 2020 worden de ontwikkelingen in het gebied Inverdan voltooid. Hiermee
heeft Zaanstad een nieuw centrumgebied gerealiseerd. Inverdan zal daarom ook na 2020
een belangrijke drager blijven voor het imago en de uitstraling van Zaanstad. Hier komen
zo’n 2.500 nieuwe woningen van verschillende typen en in uiteenlopende prijsklassen.
Ongeveer een kwart van de woningen is bestemd voor speciale groepen, zoals senioren,
starters, jongeren en studenten.
Kogerveld - Koog a/d Zaan
Het gebied tussen NS-station Kogerveld, de Zaan en station Koog- Bloemwijk is voor een
deel al in transitie. In oude fabriekspanden ontstaan nieuwe vormen van (creatieve)
bedrijvigheid. Dit proces zal uiteindelijk leiden tot een permanente nieuwe mix van wonen
en werken. De spoorlijn, de A8 en de nabijheid van het Zaans Medisch Centrum maken het
gebied rond station Kogerveld buitengewoon geschikt voor toekomstige knooppuntontwikkeling. Zaanstad zet in op een combinatie van wonen, voorzieningen (sport, leisure/
hotel, (para)-medische en zakelijke dienstverlening.
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Oud-Koog/Zaandijk - De Hemmes
De Hemmes is een schiereiland gelegen in de Zaan. Op het terrein De Hemmes bevinden
zich geen woningen, maar deze zijn wel in de nabijheid van het terrein te vinden. Verder is
het terrein nu vooral leeg. Het perspectief is om hier een bijzonder en onderscheidend
woonmilieu te realiseren. Tot 2020 worden condities geschapen voor maatregelen die de
milieubelasting omlaag brengen. In deze fase kan het gebied benut worden voor (tijdelijke)
functies, o.a. gericht op het trekken van bezoekers en toeristen, die een meer permanente
bestemming met woningbouw ( in combinatie met bedrijvigheid) op termijn niet onmogelijk maken. De Hemmes kent op dit moment een minimale ontsluiting, maar voldoende
voor de beoogde ontwikkeling (ca. 80 woningen).
Zaandijk - Zaanse Schans
De provincie Noord-Holland heeft voor het gebied rond het huidige station Koog-Zaandijk
een verkenning (‘assist’) laten uitvoeren in het kader van de Taskforce Ruimtewinst. De
Taskforce richt zich op het stimuleren van intensief ruimtegebruik van nog aanwezige
stedelijke ontwikkellocaties in Noord-Holland. Aan de hand hiervan is een ontwikkelkader
opgesteld, gericht op toekomstige knooppuntontwikkeling met wonen, in combinatie met
voorzieningen op het gebied van sport/leisure en hotelontwikkeling. Het gebied behoeft
een betere ontsluiting, want het ligt nu gevangen tussen spoorlijn, A8 en Guisweg. Bij een
eventuele ontwikkeling rondom dit station moeten ook de wensen rondom bereikbaarheid
en ontsluiting nadrukkelijk meegenomen worden. Hier ligt een belangrijk aanknopingspunt met het “Guisweg Spoorwegovergangdossier”en de problematiek rondom de twee
aansluitingen op de bestaande A8 (aansluiting 2 en 3).
Kreekrijk (900 woningen)
Met Kreekrijk wordt het stedelijk gebied van Zaanstad bij Krommenie en Assendelft/
Saendelft afgerond. Het driehoekige gebied wordt aan de noordoostzijde begrensd door de
spoorlijn en de provinciale weg N8/N203. Aan de zuidoostzijde sluit de wijk aan op de
uitbreidingswijk Saendelft. In 1997 is in het kader van de actualisering van de VINEX (VINAC)
een extra taakstelling van 1.500 woningen afgesproken voor Saendelft. Hiervoor wordt op
dit moment het deelgebied Kreekrijk ontwikkeld.
Provily / Slibkuil (224 woningen)
Dit sportpark bestaan uit diverse sportvelden, een atletiekbaan en sportkantines. Het
sportpark is grotendeels een beoogde locatie voor nieuwbouwwoningen . Het complex van
de Sporting Krommenie blijft waarschijnlijk in verkleinde vorm gehandhaafd en wordt dan
gerenoveerd.
Overhoeken (150 woningen)
Het plangebied van de Overhoeken ligt ten zuidwesten van de nieuwbouwwijk Saendelft.
Het plangebied van de Overhoeken bestaat uit twee delen aan weerszijden van het lint
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(de Dorpsstraat) van Assendelft. Het gebied bestaat uit een aantal (voormalige) agrarische
percelen en wordt aan de noordzijde begrensd door de Noorderveenweg en aan de zuidzijde
door een groengebied. Het plangebied heeft op dit moment grotendeels een agrarische
functie. In dit gebied zullen ongeveer 150 woningen worden gebouwd.
Economie
In Zaanstad is sprake van achterblijvende cijfers op het terrein van werkgelegenheid,
arbeidsproductiviteit en vestiging van bedrijven ten opzichte van de Metropoolregio
Amsterdam. Zaanstad heeft een complexe economische structuur. Deze structuur wordt
bepaald door een relatieve oververtegenwoordiging van industrie en juist ondervertegenwoordiging van zakelijke diensten, recreatie en toerisme. De werkgelegenheid in de
industrie loopt in de afgelopen jaren steeds verder terug en de groei van kennisintensieve
diensten blijft in Zaanstad achter ten opzichte van de Metropoolregio Amsterdam. De
beperkte aanwezigheid van stuwende sectoren, zoals de zakelijke en financiële dienstverlening, zijn een indicator van de smalle economische basis. Daarom wil Zaanstad kennisontwikkeling, innovatie en clustervorming binnen de volgende sectoren extra stimuleren: het
foodcluster, de logistieke sector, de creatieve industrie en de toeristische sector.
De werkgelegenheidsquote (banen ten opzichte van de beroepsbevolking) ligt op ca. 80%.
Dat is relatief laag voor een gemeente van de schaal van Zaanstad. Zaanstad (15e qua aantal
inwoners) neemt hiermee een 43e plaats in de G50. Men wil dat versterken.

Corridorstudie Amsterdam-Hoorn

Zaanstreek

| 43

Dit is een uitgave van het
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Postbus 20901 | 2500 EX Den Haag
www.rijksoverheid.nl/IenM
Februari 2016
Zaanstreek

| 44

