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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.
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• Ministerie van Infrastructuur en Milieu
• Rijkswaterstaat
• Provincie Noord-Holland
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1

Algemeen

Corridorstudie Amsterdam-Hoorn

Ten behoeve van de corridorstudie Amsterdam-Hoorn wordt in de werkstroom verkeer
de verkeerskundige informatie verzameld en gegenereerd op basis waarvan opgaven en
oplossingsrichtingen worden geformuleerd. Dit hoofdstuk geeft de onderzoeksvragen en
de aanpak van deze werkstroom op hoofdlijnen weer. Eveneens wordt ingegaan op de
ruimtelijke en temporele scope van de studie

1.1 Inleiding
Uit het MIRT-onderzoek Noordkant Amsterdam (MONA) is gebleken dat de wegen op de
corridor Amsterdam-Hoorn na 2020 opnieuw te maken krijgen met grote bereikbaarheidsproblemen. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM), de provincie Noord-Holland
en de Stadsregio Amsterdam willen dat nu al geanticipeerd wordt op de toekomstige
knelpunten in de A7-A8 corridor tussen Amsterdam en Hoorn. In de Uitvoeringsagenda
Aanpak Noordkant Amsterdam is daarom besloten dat het Rijk in 2014 start met de
MIRT-verkenning voor de Corridor Amsterdam-Hoorn.
De 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 gerealiseerd, 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.

Deze algemene doelstelling wordt aangevuld met de volgende ambities:
• Er is nadrukkelijk aandacht voor maatregelen op het onderliggend wegennet, het
fietsnetwerk, het ov-netwerk (spoor en buslijnen) en ketenmobiliteit;
• Rekening houden met – en waar mogelijk versterken van – landschappelijke, natuurlijke
en cultuurhistorische waarden;
• Rekenschap geven van ruimtelijke ontwikkelingen en projecten in het zoeken naar
oplossingen voor de bereikbaarheidsopgave.
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Ten behoeve van de uitvoering is een Plan van Aanpak opgesteld met een viertal
werkstromen:
1. Mobiliteitssysteem & -prognoses
a. Bereikbaarheid en mobiliteitsstromen
b. Regionale samenhang HWN-OWN-RO
2. Openbaar vervoer, ketenmobiliteit en fiets
3. Ruimtelijke analyse
4. Mobiliteitsmanagement en technologische vernieuwing.
Deze rapportage doet verslag van de resultaten van werkstroom 1. Deze werkstroom wordt
onder leiding van MuConsult uitgevoerd in nauwe samenspraak met de werkgroep Verkeer,
waarin de trekkers van regionale werkgroepen zitting hebben en aangevuld met deskundigen van de provincie en RWS. In de regionale werkgroepen, West Friesland, Purmerend
Waterland, Zaanstreek en Amsterdam hebben ambtelijke vertegenwoordigers van betrokken gemeenten en andere bestuursorganen zitting. In het onderstaande kader zijn de
onderzoeksvragen voor deze werkstroom weergegeven.

Werkstroom 1A: Bereikbaarheid en mobiliteitsstromen
In deze werkstroom wordt de verkeerskundige informatie voor de Corridorstudie verzameld en
gegenereerd:
• ontwikkelingen en ‘groeipad’ van het verkeer;
• de omvang, de locaties en de oorzaken van de te verwachten bereikbaarheidsknelpunten op de
weg (HWN en OWN) in de corridor Amsterdam - Hoorn in 2020 en 2030.
• voor alternatieve modaliteiten zoals het openbaar vervoer, de ketenmobiliteit en de fiets wordt
de vraagkant in beeld gebracht en beoordeeld in samenspraak met werkstroom 3
• analyse van ontwikkelingen in doelgroepen (waaronder goederenvervoer, woon-werkverkeer en
toeristische verkeersstromen) en specifieke dagdelen (spitsperiodes, dal, weekend.).
• inzicht in de aannames waarop de verkeersprognoses zijn gebaseerd en oorzaken verschillen GE/
RC en 2020/2030 (in samenhang met werkstroom 4).
• werking van het HWN met speciale aandacht voor kp Zaandam en de wisselwerking tussen de
‘vork’ A7-A8 en de ring A10 (Noord- en West).
Werkstroom 1B: regionale samenhang HWN-OWN-RO
Doel van deze werkstroom is het nader analyseren van de samenhang tussen het HWN en het
OWN. Ook zal de samenhang tussen bereikbaarheid en ruimtelijke ontwikkeling (woningbouw en
bedrijventerreinen) worden geanalyseerd en vergeleken met de ambities van de regionale
overheden. Daartoe worden de analyses uit werkstroom 1A per regio (Amsterdam, Zaanstreek,
Purmerend Waterland en West Friesland) verder uitgewerkt voor het OWN in samenwerking met
relevante stakeholders en overheden.

Corridorstudie Amsterdam-Hoorn

Verkeer |

7

1.2 Scope van de studie
De ruimtelijke scope van de studie is weergegeven in figuur 1.1. Het betreft de corridor
Amsterdam - Hoorn, bestaande uit een aantal deelregio’s (West-Friesland, Purmerend
Waterland, Zaanstreek en Amsterdam). Het relevante netwerk bestaat uit delen van het HWN
(A7, A8, A10 West en Noord), het provinciale netwerk in dit gebied en de belangrijke
(doorgaande) gemeentelijke wegen. In figuur 1.1 is het HWN en het provinciale netwerk en
het studiegebied weergegeven. Daarnaast zijn de OV-verbindingen in het gebied (excl. het
stedelijke OV-net in Amsterdam) en het lokale fietsnetwerk t.b.v. ketenmobiliteit en het
bovenlokale fietsnetwerk onderwerp van de studie.

Figuur 1.1: Corridor Amsterdam-Hoorn

Ten aanzien van de tijdshorizon werken wij vanuit het basisjaar van VENOM, 2010. Voor de
ontwikkelingen voor de periode 2010-2020 wordt gebruik gemaakt van het zogenaamde
trendscenario van VENOM, zoals ontwikkeld door de regio. Voor de periode 2020-2030 zijn
de ontwikkelingen met meer onzekerheden omgeven. Daarom wordt daarbij gebruikt
gemaakt van twee scenario’s voortkomend uit de zogenaamde WLO-studie van het CPB en
PBL. Het betreft het RC-scenario (Regional Communities, veelal benoemd als het “lage
economische groei” scenario) en het GE-scenario (Global Economy, veelal aangeduid als het
hoge economische groei scenario). Beide scenario’s geven de bandbreedte aan waarbinnen
de werkelijke ontwikkelingen zich met grote waarschijnlijkheid zullen afspelen.
De uitwerking van deze scenario’s is beschreven in de Nota van Uitgangspunten voor de
werkstroom verkeer.
Corridorstudie Amsterdam-Hoorn
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1.3 Aanpak
De werkzaamheden ten behoeve van werkstroom 1 worden uitgevoerd in een aantal stappen
die zijn weergegeven in figuur 1.2

Figuur 1.2

Onderdelen werkstroom 1 met bijbehorende producten

De Nota van Uitgangspunten voor de werkstroom verkeer beschrijft de ruimtelijke situering
van huishoudens/individuen en woningen in het studiegebied voor wat betreft de referentiesituatie voor de periode 2010-2030, uitgaande van bestaande plannen. Daarnaast worden
de kenmerken van de infrastructuur beschreven en van de OV-diensten, voortvloeiend uit
afgeronde besluitvorming.
De ontwikkelingen in de bereikbaarheid, alsmede van de daaraan ten grondslag liggende
mobiliteitsontwikkelingen, zijn doorgerekend met het verkeersmodel VENOM. De keuze
voor VENOM in dit stadium van de Verkenning is gemaakt omdat dit model meer detail
omvat over stedelijke netwerken en beschikt over een specifieke OV-module, dan het NRM,
zodat substitutie tussen auto en OV beter kan worden bestudeerd. Net als het NRM kent ook
VENOM geen modellering van kruispuntweerstanden, waardoor knelpunten die relatie
hebben met kruispunten (o.a. aansluiting OWN/HWN) minder goed in beeld gebracht
kunnen worden en mogelijk onderschat worden.
Als basis is het vigerende model (VENOM 2013) genomen, welke ten behoeve van deze studie
is aangepast voor wat betreft de ruimtelijke en infrastructurele kenmerken aan NRM2015
zodat de meest recente inzichten de basis zullen zijn voor doorrekeningen van
oplossingsrichtingen.
Corridorstudie Amsterdam-Hoorn
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Ten behoeve van een aantal verdiepende vragen worden specifieke analyses uitgevoerd met
respectievelijk de Mobiliteitsscan (effecten van inrichtingsmaatregelen en Beter Benutten)
en MOTUS (een simulatietool voor gedetailleerde analyse van verkeersstromen in knooppunten en effecten van aanpassingen in infrastructuur en ITS).
De voorliggende stap in de analyses beoogd relatief robuust inzicht te krijgen in knelpunten
in de bereikbaarheid en daaruit voortvloeiende opgaven. Daarom worden een aantal
kernuitkomsten eveneens vergeleken met NRM2015 en het eerder uitgevoerd MIRTonderzoek MONA.
Kwaliteit modeluitkomsten
Op de uitkomsten van de studie wordt nog wel een kwaliteitstoets1 uitgevoerd. Uit een
eerste inspectie is wel gebleken dat in het gebruikte model de spitsstrook in kp Zaandam in
beide rijrichtingen niet voldoende is doorgetrokken. Op basis van een globale analyse is
gebleken dat dit invloed heeft op een deel van de uitkomsten en dat de effecten op de
uitkomsten bovendien beperkt zijn, zodat besloten is om deze analyses niet opnieuw uit te
voeren voor deze fase van de studie. Het effect op de omvang van het knelpunt in termen
van voertuigverliesuren is beperkt, echter klopt de locatie van het knelpunt op de knelpuntenkaart niet. Er kunnen daarom alleen globale conclusies aan de locatie van het knelpunt
worden verbonden. Bij doorrekening van oplossingsrichtingen zal dit hersteld moeten
worden om adequate inzichten te krijgen in de effecten van oplossingsrichtingen.

1.4 Deze rapportage
Deze rapportage geeft het eindproduct van de werkstroom Verkeer. Daarbij gaat het om
opgaven en maatregelen die betrekking hebben op het verkeer over de weg. Voor andere
onderdelen verwijzen we naar de rapportages van de andere werkstromen.
Het rapport is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de belangrijkste
resultaten van het onderzoek naar ontwikkelingen in bereikbaarheid over de weg. In
hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de belangrijkste resultaten van de bereikbaarheid met het
OV. In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op een aantal verdiepende analyses. In hoofdstuk 5
wordt ingegaan op opgaven en oplossingsrichtingen. In hoofdstuk 6 worden potentiële
effecten van deze oplossingsrichtingen benoemd. In hoofdstuk 7 volgen conclusies.

1 De kwaliteitstoets is vergelijkbaar met de plausibiliteitstoets, zoals die bij berekeningen met het NRM wordt toegepast
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2

Ontwikkelingen in de
bereikbaarheid over de
weg

Corridorstudie Amsterdam-Hoorn

Bereikbaarheid is een kernbegrip in de corridorstudie. Dit hoofdstuk geeft de ontwikkelingen in de bereikbaarheid over de weg in de corridor weer voor de periode 2010-2030
weer. We kijken daarbij ook naar tussenliggende jaren 2015 en 2020. Bereikbaarheid
wordt daarbij gedefinieerd als de deur-deur reistijd. We werken deze uit met de zogenaamde bereikbaarheidsindicator en de reistijden op een aantal belangrijke regionale
trajecten. Daarnaast wordt ingegaan op de knelpunten die van invloed zijn op de
bereikbaarheid. Tenslotte wordt ingegaan op de onderliggende ruimtelijke interacties in
de regio.

2.1 Inleiding
Het verbeteren van nationale en internationale verbindingen is essentieel voor het
vestigingsklimaat. Goede bereikbaarheid betekent betrouwbare en korte reistijden van deur
tot deur, binnen randvoorwaarden van milieu, leefbaarheid en verkeersveiligheid. Daarbij
gaat het enerzijds om voldoende capaciteit, anderzijds om slimme maatregelen om te
komen tot een robuust en samenhangend systeem voor wegen, spoor, regionaal openbaar
vervoer en fiets, waarin de gebruiker centraal staat. In het beoordelingskader wordt
bereikbaarheid gedefinieerd vanuit de focus van de gebruikers van het transportsysteem,
waarbij het gaat om de deur-tot-deur reistijden en de betrouwbaarheid van de reistijd.
Daarnaast is robuustheid van het systeem van belang, waaronder wordt verstaan de
gevoeligheid voor grote verstoringen. Dit hoofdstuk beschrijft de ontwikkelingen in de
bereikbaarheid tot 2030.
Voor de analyses worden deze indicatoren samengesteld:
• De Bereikbaarheidsindicator (BBI). Deze indicator geeft de relatieve bereikbaarheid van
een gebied weer ten opzichte van alle soortgelijke gebieden in het studiegebied van
VENOM, dat is de Metropoolregio Amsterdam. De toepassing is in lijn met de uitwerking
van de SVIR1;
• Trajectreistijden. In samenspraak met regionale betrokkenen zijn een groot aantal
standaardtrajecten gedefinieerd waarvoor reistijden zijn uitgerekend. Deze reistijden
worden vergeleken met een normsnelheid die is afgeleid uit reistijdnormen van
afzonderlijke wegbeheerders (HWN: 1,5 maal de free-flow snelheid, overig netwerk: 2
maal de free-flow snelheid. De normen zijn gepresenteerd in een separate notitie en aan
de werkgroep Verkeer voorgelegd. Vanuit de werkgroep zijn hierop geen opmerkingen
gemaakt). Ook deze normen worden in deze studie als signaal gebruikt om problemen te
vinden;

1 De Bereikbaarheidsindicator geeft de bereikbaarheid weer van gebieden als gewogen gemiddelde snelheid van alle verplaatsingen
van of naar het gebied, ten opzichte van een referentiesnelheid. De referentiesnelheid is per vervoerwijze bepaald en gebaseerd op de
gemiddelde snelheid van alle verplaatsingen in VENOM in de huidige situatie (2015). De indicator komt voort uit de SVIR en heeft
vooral een signalerende functie (vanuit welke richtingen is sprake van een relatief lage snelheid om te komen in het betreffende
bestemmingsgebied).

Corridorstudie Amsterdam-Hoorn

Verkeer |

12

• Knelpunten in het netwerk. Analyse van de modelresultaten laat zien op welke delen
van het verkeersnetwerk vertraging ontstaat en waar de knelpunten liggen;
• Ruimtelijke interactie. De interactie tussen de gebieden in de corridor is de onderliggende, verklarende variabele voor de autoverplaatsingen. De analyse beschrijft welke de
belangrijkste relaties zijn.
Methodiek
De analyse in dit hoofdstuk bestaat eruit dat met de bovengenoemde indicatoren de
bereikbaarheid wordt beoordeeld. De bereikbaarheidsindicator biedt inzicht in de weging
van de reistijden (vertraging) met het aantal getroffen verplaatsingen naar een gebied voor
alle relaties naar dat gebied. Deze indicator geeft weer in welke mate specifieke doelgroepen (op basis van bestemmingen) hinder ondervinden van de vertraging. De indicator
“rijtijd op deur tot deur relaties” betreft een diepgaandere analyse op een specifieke
deelverzameling van relaties. De waarde van deze indicator wordt afgezet tegen de daarvoor
vastgestelde normen. Op basis van analyses van uitkomsten van verkeersmodellen komt
naar voren op welke knelpuntlocaties vertraging ontstaat met als resultaat is een overzicht
van knelpunten. Tenslotte wordt nog inzicht gegeven in de ruimtelijke interacties tussen de
gebieden in de corridor en het invloedsgebied waarmee inzicht wordt verkregen in de
omvang van de mobiliteitsstromen.
In het navolgende worden de uitkomsten weergegeven.

2.2 Bereikbaarheidsindicator
De bereikbaarheidsindicator (BBI) geeft per vervoerwijze de gemiddelde (hemelsbrede)
snelheid (in km/u) weer van verplaatsingen van deur tot deur vanuit alle herkomsten naar
een bestemmingsgebied toe. De bereikbaarheidsindex is de relatieve BBI-score per gebied,
afgezet tegen de referentiewaarde ofwel gemiddelde waarde binnen het studiegebied in
VENOM. De bereikbaarheid van een gebied vanuit omliggende gebieden wordt weergegeven
met een kleurindeling op een dartboard, waarin onderscheid wordt gemaakt naar 8
windrichtingen en 3 afstandsklassen (0 - 7,5 - 30 - ∞ km).
Figuur 2.1 toont de totale bereikbaarheid van gemeentes in de ochtendspits in 2030. De
omvang van de bollen toont het aantal autoritten dat aankomt in de ochtendspits. Hieruit
blijkt dat Amsterdam in de ochtend de meeste autoverplaatsingen aantrekt, gevolgd door
gemeenten Zaanstad, Alkmaar, Hoorn en Purmerend. De kleur toont de relatieve bereikbaarheid van de gemeentes ten opzichte van de huidige situatie. Een (donker)rode kleur
duidt op slechte bereikbaarheid, een gebied met een (donker)groene kleur is beter dan
gemiddeld bereikbaar.
Uit de figuur blijkt dat het verschil op dit schaalniveau relatief klein is; alle gemeentes
scoren rondom het gemiddelde. (Donker)groen en (donker)rood komen niet voor, alleen
Corridorstudie Amsterdam-Hoorn
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lichtgroen en lichtrood (rose). In het RC-scenario met lage groei is sprake van een verbetering van de bereikbaarheid ten opzichte van de huidige situatie. In het GE-scenario met
hoge groei is sprake van een verslechtering ten opzichte van de huidige situatie. Het beeld
in de avondspits is vergelijkbaar met het beeld in de ochtendspits.

Figuur 2.1: Totale autobereikbaarheid van gemeentes in het studiegebied
Bron: CAH versie VENOM, ingelezen in de CROW Mobiliteitsscan. De figuur toont aankomsten in de ochtendspits in
2030RC (links) en 2030GE (rechts)

De relatieve bereikbaarheid vertoont meer verschillen als gekeken wordt naar een lager
schaalniveau. Figuur 2.2 toont een nadere uitsplitsing van de bereikbaarheid van de
gemeentes in het studiegebied naar 8 windrichtingen en 3 afstandsklasse (met grenzen op
7,5 en 30 km). Hierbij is gekeken naar de aankomsten per gemeente in de ochtend- en
avondspits in het hoge groei scenario GE. Er is gekozen om het GE-scenario te analyseren,
omdat de analyse van de BBI van het RC-scenario onvoldoende inzicht biedt in de bereikbaarheidsknelpunten. Het GE-scenario kent een andere omvang van de knelpunten,
waardoor de BBI-plaatjes de gevraagde inzichten wel kunnen bieden.
Uit de figuur blijkt dat Amsterdam in de ochtendspits de slechtste bereikbaarheid heeft, ten
opzicht van de gemiddelde bereikbaarheid. Verkeer naar Amsterdam toe heeft in de
ochtendspits relatief veel vertraging vanuit de richting van Noord-Holland Noord, en dan
met name de corridor vanuit Hoorn. In de avondspits is de bereikbaarheid van Amsterdam
juist relatief goed. In de gemeente Hoorn blijkt sprake van een relatief slechte bereikbaarheid op de korte afstanden in beide spitsen. De gemeente Zaanstad heeft een relatief slechte
bereikbaarheid in de ochtendspits vanuit Noord Holland Noord, met name op de corridor
vanuit de richting A9 IJmond en Beverwijk. De gemeente Purmerend heeft een relatief
gemiddelde bereikbaarheid.
Corridorstudie Amsterdam-Hoorn
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Amsterdam

Zaanstad

Hoorn¹

Purmerend

Figuur 2.2: Autobereikbaarheid van 4 gemeentes in de ochtend (links)- en avondspits (rechts) in het 2030
GE-scenario
Bron: CAH versie VENOM, ingelezen in de CROW Mobiliteitsscan. De figuur toont aankomsten in de ochtendspits en in de avondspits.

Legenda kleurindeling bereikbaarheidsindex: relatieve reistijd
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Ten slotte is een koppeling gemaakt met het wegennetwerk. Figuur 2.3 toont de bereikbaarheid van Amsterdam in de ochtendspits waarin de informatie uit het dartbord hierboven is
toegedeeld aan het netwerk. De rode bol in de figuur is de gemeente Amsterdam die is
geselecteerd, de blauwe bollen zijn de herkomsten van de autoverplaatsingen naar
Amsterdam in de ochtendspits. Hoe groter de blauwe bol, hoe meer verkeer daar vandaan
komt. Het netwerk dat wordt gebruikt door verkeer naar Amsterdam heeft een kleur en een
dikte. De dikte geeft aan hoeveel verkeer naar Amsterdam van een weg gebruik maakt, de
kleur geeft aan hoeveel vertraging ze oplopen (groen is geen, rood is veel, paars is zeer veel).
Uit de figuur komt naar voren dat verkeer in de corridor met een bestemming in Amsterdam
op 3 locaties vertraging oploopt: m.n. bij Purmerend, voor kp Zaandam en op het traject
tussen kp Zaandam en kp Coenplein.

1 Het studiegebied van VENOM omvat de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Hoorn ligt buiten de MRA. Uitspraken over Hoorn dienen
daarom met enige voorzichtigheid te worden geïnterpreteerd
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Figuur 2.3: Autobereikbaarheid aankomsten Amsterdam ochtendspits (2030 GE)
Bron: CAH versie VENOM, ingelezen in de CROW Mobiliteitsscan. De figuur toont het verkeer naar Amsterdam in de ochtendspits,
toegedeeld naar herkomsten (blauwe bollen) en netwerken (gekleurde netwerkdelen).

Uit de bereikbaarheidsanalyse van Hoorn komt naar voren dat de herkomsten en bestemmingen in de regio West-Friesland liggen. Daarnaast bestaat een sterke relatie met Alkmaar
en in mindere mate met Purmerend Waterland. De knelpunten komen overeen met het
beeld dat uit bovenstaand kaartje naar voren komt.
Purmerend heeft relaties met de omliggende kernen in een straal van ca 15 km. Ook de
analyses van Purmerend bevestigen de ligging en omvang van de knelpunten, zoals die in
bovenstaand plaatje staan afgebeeld. Additioneel ten opzichte van bovenstaand bereikbaarheidsplaatje van Amsterdam ontstaat vertraging vanuit Purmerend en Waterland naar
Amsterdam op routes via de provinciale weg N235.
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Analyse van de bereikbaarheid van Zaanstad leidt tot het inzicht dat in de avondspits
vertraging ontstaat op de A10 West in noordelijke rijrichting naar de Coentunnel. De vertraging is groot maar de lengte van het traject is kort en daarmee is de relatieve omvang van dit
knelpunt bescheiden.
Conclusies bereikbaarheid van gebieden
De bereikbaarheid van bestemmingen in Amsterdam is vanuit herkomsten in gemeenten
Hoorn, Purmerend en Zaanstad in de ochtendspits relatief slecht. De slechte bereikbaarheid
hangt samen met vertraging die ontstaat op de A7 ter hoogte van Purmerend, op de A7 voor
kp Zaandam en op de A8 tussen kp Zaandam en kp Coenplein.
Voor bestemmingen in Zaanstad geldt aanvullend dat de bereikbaarheid voor vertrekken
vanuit de regio IJmond relatief slecht is. Verkeer dat vertrekt vanuit Zaanstad loopt op de
gemeentelijke wegen vertraging op als ze via de aansluiting N516 Kolkweg de A8 oprijdt.
Vanuit Purmerend en Waterland loopt verkeer niet alleen op de A7, maar ook op de N235
vertraging op richting Amsterdam. In Hoorn loopt het verkeer vertraging op, op de wegen
die vanuit Hoorn aansluiten op de A7. Oorzaak daarvan ligt in de vertraging bij de bajonet
N23 - A7.

2.3 Bereikbaarheid op deur tot deur-trajecten
Ontwikkelingen in de bereikbaarheid zijn (naast de berekeningen met de BBI) ook gemeten
in termen van reistijden op een aantal trajecten van deur tot deur, die samen met de
regionale overheden zijn vastgesteld. In tabel 2.1 zijn deze standaardtrajecten weergegeven,
met daarbij aangegeven of sprake is van overschrijding van de daarvoor vastgestelde
reistijdnormen. De overschrijdingen treffen ongeveer de helft van alle trajecten.
Reistijdnorm voor deur tot deur trajecten
Voor de deur tot deur trajecten is in het kader van deze studie een reistijdnorm vastgesteld die
afhangt van de wegbeheerder. Waar in dit document ‘norm’ wordt gebruikt, wordt de streefwaarde
van de reistijd bedoeld. Voor trajecten op het HWN is de streefwaarde gesteld op 1,5 keer de vrije
rijtijd, analoog aan de streefwaarde voor de rijtijd op NoMo-trajecten. Voor de andere netwerk
delen is de streefwaarde gesteld op 2 keer de vrije rijtijd.

Merk op dat het om indicaties gaat; verkeersmodellen leveren alleen indicatieve cijfers,
vooral op het stedelijke net worden reistijden minder nauwkeurig voorspeld, mede omdat
kruispuntweerstanden niet expliciet worden gemodelleerd en daardoor (deels) worden
onderschat. Dit treft m.n. routes die over grotere lengte via het OWN lopen.
Uit de tabel kan worden vastgesteld dat vooral op trajecten waarbij delen van de A7 en A8
betrokken zijn sprake is van overschrijding van de normen. Ook de knelpunten op de
N-wegen in Waterland doen zich voelen. Deze bevindingen sporen met de analyses in de
voorgaande paragraaf van de Bereikbaarheidsindicator.
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Vastgesteld wordt dat de meeste overschrijdingen zich in het 2030 GE-scenario voordoen,
m.n. in de ochtendspits richting Amsterdam. Sterke overschrijdingen (gerekend over beide
spitsen, in alle planjaren en scenario’s) vinden we op de relaties:
• Edam/Volendam - Amsterdam Centrum;
• Purmerend - Amsterdam Centrum;
• Hoorn - Avenhorn (bajonet A7 en Westfrisiaweg, naast GE ook in RC);
• Hoorn - Purmerend en verder.
In tabel 2.1 is voor de deur tot deur trajecten de reistijd weergegeven tijdens free flow, d.w.z.
bij vrije afwikkeling van het verkeer. Daarnaast is de norm reistijd weergegeven, daarbij is de
norm toegepast zoals in het bovenstaande kader is omschreven. Ten slotte is met een
kleurcodering weergegeven:
• Als de normreistijd in het RC-scenario wordt overschreden, wordt de norm zeker ook in
het GE-scenario overschreden en heeft de betreffende cel de kleur rood gekregen;
• Als de normreistijd alleen in het GE-scenario wordt overschreden; in dat geval is de kleur
oranje;
• Als de normreistijd niet wordt overschreden, is de kleur groen.

Tabel 2.1:

Reistijd op deur tot deurtrajecten

Bovenstaande informatie is vertaald naar figuur 2.4. In deze figuur zijn alle trajecten
weergegeven. Groene trajecten hebben geen overschrijdingen. Oranje trajecten hebben een
overschrijding in het GE-scenario maar niet in het RC-scenario en rode trajecten hebben een
overschrijding in beide scenario’s.
Opgemerkt wordt dat de deur-deur relaties in principe netwerkonafhankelijk zijn. Dat wil
zeggen dat de getoonde trajecten de snelste routes zijn van A naar B in het model. Als er
maatregelen getroffen worden waardoor andere trajecten sneller worden, is het mogelijk
dat de routes veranderen.
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De rechterkaart toont een interpretatie van de linker kaart. In de rechter kaart is te zien dat
de deur-deur relaties die een relatie hebben met de A7/A8, het OWN in Waterland en de A10
Oost (de rode pijlen) een normoverschrijding hebben in de ochtend- en/of avondspits.
Deur-deur relaties die een relatie hebben met de A9 corridor en de verbinding EnkhuizenHoorn (oranje pijlen) hebben een normoverschrijding in het scenario GE. Deur-deur
relaties die een relatie hebben met de groene pijlen hebben geen normoverschrijdingen in
GE of RC.
Figuur 2.4: Illustratie normoverschrijdingen op deur-deur relaties ochtendspits

In de linker figuur heeft een aantal netwerkdelen 2 kleuren gekregen. Dit wordt veroorzaakt
door het feit dat verschillende deur tot deur relaties over elkaar heen liggen en ze in
verschillende mate de norm overschrijden. Telkens is de rode kleur in grotere breedte
afgedrukt dan geel en groen, om ervoor te zorgen dat deze overschrijdingen in de figuur
niet wegvallen onder minder sterke overschrijdingen.
Uit de analyses is gebleken dat sprake is van minder overschrijdingen van de reistijdnorm op
• Oost-west relaties;
• Richting Noord-Holland noord;
• Richting Amsterdam West opgelost door openstelling Tweede Coentunnel.
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Figuur 2.5 Reistijdtraject Hoorn - Schiphol
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In figuur 2.5 is het deur tot deur traject van Hoorn naar Schiphol weergegeven, waarbij de
kleur van de netwerkdelen de verhouding weergeeft tussen de reistijd in de ochtendspits en
de free flow reistijd. De figuur toont op deze manier de locaties waarop het verkeer
vertraging oploopt.
Er is gekozen om dit traject te tonen, omdat het een lang traject betreft met een aantal
heldere knelpuntlocaties en de reistijd de reistijdnorm overschrijdt in zowel het lage RC- als
het hoge GE-scenario. De figuur toont dat de vertraging ontstaat op de A7 in de bajonet bij
Hoorn, bij Purmerend en voor en in kp Zaandam.
Deze uitkomsten worden ook teruggevonden als de NoMo-trajecten en andere regionale
reistijdtrajecten worden bezien in de corridor, weergegeven in tabel 2.2.
Tabel 2.2:

Overschrijdingen van streefwaarde¹ op NoMo- en regionale reistijdtrajecten

De overschrijdingen op de A9 kp Kooimeer - kp Rottepolderplein en A7 Purmerend Zaandam treden alleen in de ochtendspits op in de richting van Amsterdam. Op de A7
Hoorn-Noord - kp Coenplein treedt een overschrijding op in de maatgevende rijrichting in
beide spitsen.
Conclusies reistijden op trajecten
Op basis van deze analyses kan worden vastgesteld dat sprake is van knelpunten in de
deur-tot-deur reistijden over de weg; in de ochtendspits vooral voor noord-zuid gerichte
trajecten in de corridor. Deze problemen doen zich voor in zowel het lage als hoge
groeiscenario, al komen ze in het GE-scenario sterker naar voren dan in het RC-scenario.

1 Voor HWN de NoMo-streefwaarde toegepast: 1,5 x free flow reistijd; voor andere netwerkdelen: 2x free flow reistijd
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2.4 Knelpunten netwerken
Voertuigverliesuren
Nagegaan is welke ontwikkelingen zich voordoen in de voertuigverliesuren in de periode
2010-2030. Deze ontwikkelingen kunnen worden vergeleken met de ontwikkelingen in de
voertuigverliesuren op het regionale en stedelijke net. De uitkomsten zijn weergegeven in
tabel 2.3.
Tabel 2.3:

Ontwikkeling voertuigverliesuren 2010-2030
HWN

jaar

OWN

Totaal

ochtendspits

avondspits

ochtendspits

avondspits

ochtendspits

avondspits

abs

abs

abs

abs

abs

abs

index

index

index

index

index

index

2010

6.400

100

5.900

100

8.800

100

8.100

100 15.200

100 14.000

2015

5.900

92

3.800

64

9.600

109

9.300

115 15.500

102 13.100

93

2020

6.700

104

5.500

93

9.000

103

8.800

108 15.700

103 14.300

102

2030 GE

9.400

146

8.700

160 12.900

158 23.400

154 21.600

153

2030 RC

4.300

67

3.000

91 11.900

78 10.400

74

146 14.000
50

7.600

87

7.400

100

Bron: VENOM CAH 2010, 2015, 2020, 2030RC en 2030GE

Op basis van deze tabel wordt gezien dat:
• 2015 benadert de huidige situatie, waarbij in de corridor sprake is van minder verliesuren
op het HWN dan in 2010. Een verklaring daarvoor vormt de openstelling van de tweede
Coentunnel. Verwacht wordt dat ook de economische teruggang hierbij een belangrijke
rol speelt;
• Op het HWN is het aantal voertuigverliesuren in 2020 ongeveer gelijk aan het aantal
verliesuren in 2010. De spitsstroken langs de A7 vangen de verwachte groei in de
intensiteit op en zorgen ervoor dat de vertraging niet toeneemt;
• Er is sprake van een groot verschil tussen het GE en RC-scenario. De omvang van de
voertuigverliesuren in GE zal ongeveer 50% groter zijn dan in RC. Daarbij wordt verwacht
dat in 2030 bij het RC-scenario zelfs sprake is van een daling in het aantal voertuigverliesuren in het studiegebied ten opzichte van de huidige situatie;
• Ook kan uit de tabel worden afgeleid dat sprake is van relatief veel vertraging op het
OWN, al moet hierbij wel worden gesteld dat het om indicaties van voertuigverliesuren
gaat. Aandachtspunt is dat de N235 en N247 ook onderdeel uitmaken van het OWN;
• Net als voor het HWN geldt voor het OWN dat de voertuigverliesuren in het RC-scenario
lager liggen dan in de huidige situatie.
Nadere analyse heeft uitgewezen dat er geen substantiële verschillen in de ontwikkelingen
tussen de deelgebieden West-Friesland, Purmerend, Waterland, Zaanstreek en Amsterdam
in de corridor bestaan.
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Op basis van deze analyse wordt vastgesteld dat de ontwikkelingen in de vertragingen op
lange termijn (2030) omgeven is met grote marges. De problemen kunnen ten opzichte van
het basisjaar 2010 fors toenemen, maar ze kunnen ook kleiner worden. Dit benadrukt nog
eens het belang van een adaptieve ontwikkelingsstrategie bij de verbetering van de
bereikbaarheid in de corridor.
Robuustheid uitkomsten
De uitkomsten van deze analyses zijn vergeleken met die van NRM2015 en met de uitkomsten van het MIRT-onderzoek Noordkant Amsterdam (MONA). Gebleken is dat de thans
voorliggende uitkomsten minder vertraging, in termen van voertuigverliesuren, laten zien
dan bij MONA. Ook NRM2015 laat een hoger aantal voertuigverliesuren zien dan de
uitkomsten in het aangepaste VENOM model. Mogelijk dat een deel van de verklaring
gelegen is in het feit dat VENOM iets minder autokilometers laat zien dan NRM. Daarnaast
wordt in VENOM een groter deel van het verkeer afgewikkeld op het HWN ten opzichte van
NRM. Op basis van deze uitkomsten kan worden verwacht dat VENOM de onderkant van de
bandbreedte van de verliesuren weergeeft. Merk op dat conclusies ten aanzien van de aard
van de knelpunten wel robuust bleken te zijn: De verschillende modellen geven globaal
gezien dezelfde conclusies over de locatie van de knelpunten. De omvang van de vertragingen in de knelpunten hangt in belangrijke mate samen met het verwachte
toekomstscenario.
Knelpunten HWN
Nadere analyse van de modeluitkomsten levert voor wat betreft het HWN de knelpunten op
die zijn weergegeven in figuur 2.6. Een robuust knelpunt is een knelpunt dat zowel in het
RC als GE-scenario voorkomt. De additionele knelpunten treden alleen op in het
GE-scenario.
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Figuur 2.6: Totaalbeeld knelpunten HWN corridor Amsterdam-Hoorn
Bron: samengesteld vanuit diverse onderliggende analyses van de modelresultaten van VENOM-CAH 2030GE en 2030RC.
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Op basis van de analyses is gebleken dat de grootste knelpunten op het HWN liggen rondom
gemeenten Hoorn, Purmerend en Zaanstad en dat de HWN-delen die de stedelijke gebieden
verbinden geen knelpunten laten zien. De belangrijkste knelpunten in zowel RC als GE 2030
zijn, beschreven van Noord naar Zuid:
• (5) Bajonet Hoorn A7 en Westfrisiaweg;
• (6) A7 tussen aansluiting Purmerend Noord en aansluiting Purmerend Zuid;
• (12) Stroomopwaarts van kp Zaandam A7/A8 op zowel A7 als A8;
• Stroomafwaarts, op de A8 tussen kp Zaandam en kp Coenplein ligt mogelijk ook een
knelpunt, afhankelijk van de invloed van de onvolkomenheid in het model;
• (13) A8 Coenbrug.
Daarnaast kunnen in het GE-scenario de volgende aanvullende knelpunten worden
geïdentificeerd op het HWN:
• (15) A10 kp Coenplein;
• (16) A10 oost incl. Zeeburgertunnel;
• (17) A1 voor kp Diemen.
Knelpunten regionaal en stedelijk net (OWN)
Ook op het regionaal en stedelijk wegennetwerk kunnen een aantal knelpunten worden
geïdentificeerd die van betekenis zijn voor de afwikkeling van het verkeer in de corridor. Om
te komen tot deze knelpunten zijn twee onderzoekslijnen gevolgd:
• Met behulp van de mobiliteitsscan zijn de netwerkbelastingen op deze netwerkdelen
vastgesteld. Het gaat daarbij om de verhouding tussen de intensiteit en de capaciteit van
de weg. Bij een hoge I/C-verhouding, mag verwacht worden dat sprake is van
vertragingen;
• In regionale werkgroepen zijn de uitkomsten van deze analyses besproken. Daarbij bleek
sprake te zijn van een grote mate van herkenning van de geconstateerde netwerkdelen
met knelpunten.
Op basis van deze twee benaderingen zijn een aantal knelpunten in de afwikkeling van het
verkeer benoemd in de verschillende regio’s. Deze zijn weergegeven in figuur 2.7. Met deze
werkwijze zijn de volgende knelpunten geïdentificeerd met een regionale betekenis:
West-Friesland
• (1) Bedrijventerrein WFO/ABC, N240 en N23 Westfrisiaweg,
• Dit knelpunt is het gevolg van de doortrekking van de N240 bij Medemblik;
• (2) aansluiting N23 bij Hoorn Noord.
• Dit knelpunt wordt gevormd door terugslag van de A7;
• (3) Provinciale weg Hoorn A7 Aansluiting Hoorn.
• Ook dit knelpunt kent zijn oorzaak in terugslag vanaf de A7.
• (4) Berkhouterweg, Venneweg A7, Aansluiting Avenhorn
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Deze route vormt een alternatief voor de A7, maar is niet berekend op de grote
verkeersdruk.
Purmerend Waterland
• (7) Zuiddijk A7, aansluiting Purmerend
• Het knelpunt vind zijn oorzaak in terugslag vanaf de A7;
• (8) Laan der Continenten en N235
• De route via de N235 naar Amsterdam is een aantrekkelijk alternatief voor de A7, maar het
kruispunt met de N247 bij ‘t Schouw is de oorzaak van het ontstaan van vertraging;
• (9) N247
De N247 is een aantrekkelijke route voor verkeer vanuit Edam-Volendam naar
Amsterdam, maar de samenvoeging met de N235 in ‘t Schouw en de aansluiting S116 op
de A10 leiden tot vertraging.
Zaanstreek
• (10) N516 Kolkweg A8 aansluiting Oostzaan
• Dit knelpunt op het regionale wegennet ontstaat door terugslag vanaf de A8;
• (11) N516 Thorbeckeweg , J.M. den Uylweg, Wibautstraat
• Dit knelpunt is het gevolg van de terugslag op de N516 Kolkweg;
• (14) Noorderveenweg
De Noorderveenweg ligt in het verlengde van de A8 en biedt niet voldoende capaciteit
voor het verkeer naar en van de A8.
Aanvullend Zaanstad met meerdere aspecten dan alleen weg:
• A8 aansluitingen Zaandijk en Zaandijk-west (Guisweg-problemen).
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Figuur 2.7: Totaalbeeld knelpunten OWN corridor Amsterdam-Hoorn
Bron: samengesteld vanuit diverse onderliggende analyses van de modelresultaten van VENOM-CAH 2030GE en 2030RC.
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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 uitgevoerd1 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
de noord-zuidcorridor. Op twee deur-deur relaties ontstaat in de ochtendspits een nieuwe
overschrijding van de streefwaarde 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 (in GE worden de normen op deze routes zowel
met als zonder doortrekking overschreden);
• 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
Zaanstreek, waar de meeste extra kilometers en VVU’s worden gezien;

2.5 Ruimtelijke interacties
De in voorgaande paragrafen beschreven bereikbaarheidsknelpunten komen voort uit
onvoldoende afstemming tussen de capaciteit van de netwerken en de ruimtelijke interacties van reizigers tussen de gebieden in de corridor. Deze paragraaf geeft weer welke
ruimtelijke interacties er liggen onder de knelpunten. Deze ruimtelijke interacties zijn
weergegeven in de figuur 2.8. De figuur toont het aantal autoverplaatsingen op de herkomst-bestemmingsrelaties langs de corridor Amsterdam - Hoorn in de ochtendspits
in 2030RC.
1 Met behulp van VENOM is een variant gedraaid waarin de doortrekking is opgenomen als 2x2 autoweg met 100 km/u
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Relaties in studiegebied in de ochtendspits, auto 2030RC
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Figuur 2.8: Ruimtelijke interacties in het studiegebied. Honderdtallen autoverplaatsingen in 2030RC tussen
gebieden.

Uit de figuur blijkt dat:
• 20% van het verkeer met een bestemming in Amsterdam komt vanuit de corridor
Hoorn-Waterland-Zaanstad. Het verkeer vanuit Zaanstad en Waterland (incl Purmerend)
is ongeveer gelijk; vanuit Hoorn is het verkeer naar Amsterdam ongeveer de helft
daarvan;
• Uit een vergelijking tussen de relaties in het GE en RC-scenario blijkt verder dat vanuit
Zaanstad en Waterland richting Amsterdam sprake is van 15-35% toename van het
autoverkeer in GE ten opzichte van RC. Vanuit Hoorn is het autoverkeer in GE ongeveer
gelijk aan dat in RC. Met name op de onderlinge relaties tussen Zaanstad, Waterland en
Hoorn is in GE sprake van een relatief sterke stijging van het autoverkeer ten opzichte van
RC;
• Een verklaring is dat in Westfriesland in het GE-scenario meer arbeidsplaatsen zijn dan in
het RC-scenario.
In figuur 2.9 is in meer detail gekeken naar de verplaatsingen vanuit de vier belangrijkste
deelgebieden op de corridor in de ochtendspits. In de figuur is intern verkeer binnen het
gebied buiten beschouwing gelaten. Hieruit blijkt het volgende:
• Het deelgebied Hoorn heeft een relatief sterke relatie met Alkmaar, Waterland en
Amsterdam. Opvallend is dat de relatie met Alkmaar veruit het grootst is (2x zo groot als
de andere grote relaties);
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• De deelgebieden Waterland en Zaanstad hebben een relatief sterke relatie met
Amsterdam. Waterland heeft daarnaast een relatief sterke relatie met gebieden ten
zuidwesten van Amsterdam. In Zaanstad is sprake van een sterke spreiding van de
bestemmingen, wat wordt verklaard door de centrale ligging van dit gebied in het
studiegebied;
• Verkeer vanuit het deelgebied Amsterdam in de ochtendspits heeft vooral een sterke
relatie met Noord Holland Zuidwest en Zuid Holland, en met het gebied ten zuidoosten
van Amsterdam en nog verder weg gelegen (overige) gebieden. Vanuit Amsterdam gaat er
relatief weinig autoverkeer richting de corridor Amsterdam - Hoorn.
Figuur 2.9: Bestemming van autoverkeer vanuit vier deelgebieden in de ochtendspits.
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3

Openbaar vervoer

Corridorstudie Amsterdam-Hoorn

Bij de bereikbaarheid van gebieden speelt het OV een belangrijke rol. Openbaar vervoer
geeft de reiziger keuzemogelijkheden, vergroot de robuustheid van de bereikbaarheid en
kan bijdragen aan het verminderen van de knelpunten op het autonetwerk. De opgaven
en oplossingsrichtingen inzake openbaar vervoer worden uitgewerkt in werkstroom 2. Dit
hoofdstuk levert bouwstenen voor probleemanalyse op waar de bereikbaarheid van OV
en auto elkaar raken. Het gaat daarbij om de kwaliteit van het OV in het studiegebied ten
opzichte van de auto in termen van reistijdverhoudingen tussen auto en ov. Op specifieke
relaties blijken verbetermogelijkheden te bestaan.

3.1 Inleiding
Het openbaar vervoer wordt in deze werkstroom vooral bezien in het kader van het
oplossend vermogen voor de knelpunten op de weg. Uiteraard speelt daarnaast het op peil
houden van een basiskwaliteit van het OV een belangrijke rol bij het behouden van de
huidige reizigers. Hierbij zijn diverse aspecten van het openbaar vervoer van belang. In dit
hoofdstuk wordt één aspect van deze relatie beschreven, te weten de reistijdverhouding
tussen auto en OV. Nagegaan wordt in hoeverre op specifieke relaties kansen aanwezig zijn
voor verbetering en daarmee voor de concurrentiepositie van het OV ten opzichte van de
auto. Daarnaast zijn uiteenlopende kwaliteitsaspecten van het OV van belang. Deze
aspecten komen aan de orde in de werkstroom OV/Ketenmobiliteit.

3.2 Reistijdverhouding auto en OV
Het oplossend vermogen van het openbaar vervoer is deels gebaseerd op de reistijdverhouding tussen de twee vervoerwijzen van deur tot deur. Daarom is, naast de reistijden met de
auto uit het vorige hoofdstuk, ook gekeken naar de reistijden van deur tot deur op de
beschreven relaties met het openbaar vervoer. Over het algemeen wordt een reistijdverhouding van boven de 1,5 als matige OV kwaliteit gezien. Daaronder wordt het OV een reëel
alternatief voor de auto. Tabel 3.1 toont de reistijdverhouding op alle trajecten. De tabel is
overgenomen uit hoofdstuk 2. De kleur geeft aan op welke relaties sprake is van een
overschrijding van de reistijdnormen op de weg. In de cellen staat de reistijdverhouding
auto/OV. Het verschil tussen GE en RC wordt verklaard door het verschil in drukte op de weg.
De OV reistijden zijn in beide scenario’s gelijk.
• De totale gemiddelde reistijdverhouding tussen OV en auto is 2,1 tot 1,8. Dit betekent dat
een reis per OV 1,8 tot 2,1 maal zoveel tijd kost als met de auto, op de onderzochte
deur-deur relaties. De bandbreedte van 1,8 tot 2,1 ontstaat door het verschil in reistijd van
de auto in het RC- en GE-scenario;
• De relaties waar sprake is van een normoverschrijding in RC hebben in veel gevallen een
reistijdverhouding die hoger is dan 2. Op deze relaties is voor oplossend vermogen van
het OV voor de knelpunten op de weg een snelheidsverhoging in het OV noodzakelijk. Op
de relaties met Amsterdam en Schiphol zijn de reistijdverhoudingen over het algemeen
relatief gunstig;
• Relaties met een combinatie van een relatief gunstige reistijdverhouding en een
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normoverschrijding van de deur-deur reistijd met de auto zijn Waterland/Hoorn naar
Amsterdam/Schiphol. Op deze relaties is de reistijd met het OV dermate concurrerend dat
het OV hier eventueel oplossend vermogen kan hebben (mits aan andere randvoorwaarden zoals capaciteit, comfort, frequentie, zitplaatskans etc wordt voldaan). In het
GE-scenario komt hier de relatie Alkmaar-Amsterdam Sloterdijk nog bij. De totale
gemiddelde reistijdverhouding tussen OV en auto is 2,1 tot 1,8. Dit betekent dat een reis
met het OV 1,8 tot 2,1 keer zoveel tijd kost als dezelfde reis per auto op de onderzochte
deur-deur relaties.
Tabel 3.1: Reistijdverhouding auto/OV op deur tot deur relaties waarin de autoreistijd wordt overschreden in GE
en RC (rood) of alleen in GE (oranje)

3.3 Conclusies
Op basis van deze vergelijking blijkt dat de reistijdverhoudingen tussen auto en OV op een
aantal relaties nog kunnen worden verbeterd. Nagegaan zal moeten worden of dat
effectieve en efficiënte maatregelen kan opleveren die tot substitutie van auto naar OV kan
leiden. Bij analyse van kansrijke maatregelen spelen verplaatsingsmotieven een belangrijke
rol. Deze worden uitgewerkt in de werkstroom “OV, Ketenmobiliteit en Fiets”.
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4

Verdiepende analyses
corridor

Corridorstudie Amsterdam-Hoorn

In het kader van de verkeerskundige analyses zijn een aantal verdiepende analyses
uitgevoerd. Deze worden in dit hoofdstuk beschreven. Achtereenvolgens komen aan de
orde: de kenmerken van weggebruikers, betrouwbaarheid van de reistijden, goederenvervoer en de opvangcapaciteit van de ring A10

4.1 Inleiding
Ten behoeve van de MIRT-Verkenning zijn een aantal verdiepende analyses uitgevoerd op de
bereikbaarheidsanalyses zoals weergegeven in de voorgaande hoofdstukken.
Achtereenvolgens komen aan de orde:
• Kenmerken van de weggebruikers. Bij de uitwerking van de studie staat de reiziger
centraal, zowel in de probleemanalyse als in de uitwerking van oplossingsrichtingen.
Daarom is het wenselijk inzicht te verkrijgen in de kenmerken van weggebruikers op de
corridor, de vraag hoe zij de bereikbaarheid waarderen en eventuele
gedragsalternatieven;
• Betrouwbaarheid van de reistijden. Bij betrouwbaarheid gaat het om de spreiding in de
reistijden. In MONA en andere studies van I&M wordt de standaarddeviatie (SD) gebruikt
als maat voor de spreiding van reistijd (in minuten per km). Deze maat drukt de spreiding
uit in de reistijd voor de gebruikers. In dit hoofdstuk worden de analyses gepresenteerd
van de ontwikkelingen in de betrouwbaarheid;
• Goederenvervoer. Bereikbaarheid is van groot belang voor het goederenvervoer in de
corridor. Nagegaan wordt welk aandeel van het verkeer bestaat uit goederenvervoer,
welke ontwikkelingen te verwachten zijn en of speciale opgaven voor de bereikbaarheid
voor het goederenvervoer aan de orde zijn bovenop de opgaven zoals geformuleerd in
voorgaande hoofdstukken;
• Opvangcapaciteit Ring A10. Hierbij gaat het om het verschaffen van inzicht in de
“rest-capaciteit” van de A10. Hierbij is de centrale vraag hoeveel extra auto’s de A10 kan
faciliteren zodanig dat het functioneren niet verslechtert ten opzichte van een norm,
bijvoorbeeld twee maal de reistijd zonder vertragingen.

4.2 Weggebruikers in de corridor
Doel van deze paragraaf is om inzicht te krijgen in kenmerken van de weggebruikers in de
corridor en hun verplaatsingsgedrag. Hierbij is gebruik gemaakt van het Grootschalig
Verkeersonderzoek Randstad dat is gehouden op een aantal locaties op het wegennet in de
Randstad. Expliciet merken we op dat het om een quick-scan analyse van de uitkomsten
gaat. Er is geen uitgebreide analyse op het GVO uitgevoerd. Het rapport is dan ook vooral
bedoeld om een indruk te geven van de kenmerken en gedragsalternatieven van
weggebruikers.
Methodiek
Op dinsdag 9 september 2014 zijn op 34 meetlocaties in de Randstad alle voertuigen
geregistreerd en kentekens van passerende voertuigen waargenomen. De waarneemlocaties
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bevonden zich op autosnelwegen en een enkele provinciale weg in de Randstad en op de
grenzen daarvan. Vervolgens zijn de kentekens van het Nederlandse personenverkeer
geselecteerd en heeft een steekproef daaruit, nadat de adressen zijn verkregen via de Dienst
voor het Wegverkeer, een enquête toegestuurd gekregen. Hierin stonden vragen over de rit
zoals herkomst, bestemming en ritmotief. Ook zijn er vragen gesteld over actuele mobiliteitsthema’s zoals in de file staan, openbaar vervoer als alternatief en thuiswerken. De netto
overall-respons bedraagt 26,1%.
Ten behoeve van de corridor Amsterdam-Hoorn zijn de volgende meetpunten beschikbaar:
• N247 boven Ring Amsterdam Noord-Holland zuid, richting Amsterdam, bij hm 30;
• A8 bij Zaanstad Noord-Holland zuid, richting Amsterdam bij hm 1,0;
• A7 Beemster Noord-Holland zuid, richting Zaandam bij hm 11,0.
Deze gegevens zijn in het navolgende geanalyseerd. Het gaat om gegevens over reizen die
tussen 5.00 en 21.00 uur zijn gemaakt op een dinsdag, als voorbeeld van een werkdag.
In het GVO zijn meer vragen gesteld dan gebruikelijk in een kentekenenquête. Het gaat
naast de persoonskenmerken die voor het eerst zijn opgenomen, ook om vragen over
actuele mobiliteitsthema’s als in de file, openbaar vervoer, anders werken/thuiswerken en
reisinformatie. Het zijn juist deze gegevens die worden geanalyseerd.
Algemene uitkomsten
Ten behoeve van vergelijking met onze corridor zijn een aantal algemene uitkomsten
beschikbaar in het onderzoeksrapport (bron: RWS, april 2015). Wanneer deze cijfers
afwijken van de meetpunten op de corridor Amsterdam-Hoorn is dat erbij gezet:
Reisgedrag
• In de corridor zien we relatief veel verplaatsingen met het motief werken (31% in gehele
Randstad, in de corridor op de meetlocaties bijna 40%);
• In de gehele Randstad zien we verplaatsingsafstanden die vaak vergelijkbaar zijn met de
corridor met een aandeel van 20% voor verplaatsingen tot 20 kilometer, op de afstand
20-40 kilometer ongeveer 32%. Echter, in de gehele Randstad zien we dat ritten van meer
dan 60 kilometers zo’n 25% van het totaal zijn; op de drie meetlocaties in de corridor is
dat 12%-15%. Er zijn dus méér korte/middellange en minder lange verplaatsingen op deze
drie meetlocaties dan in de gehele Randstad. Wel is sprake van verschillen tussen de
meetlocaties. Op de A7 bij Beemster is het gemiddelde 41 km, op de A8 bij Zaanstad 40 km
en op de N247 is het gemiddelde 26 km.
In de file
• Van de respondenten staat 60% minimaal 1x per week in de file (51% op het corridor
Amsterdam-Hoorn);
• Van de respondenten zegt 25% niet of nauwelijks in de file te staan. (34% op de corridor);
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• De vertragingstijd die men in het algemeen nog accepteert is 10-15 minuten;
• Van de respondenten accepteert 44% meer vertraging dan men oploopt, 31% van de
respondenten accepteert minder vertraging dan men oploopt (op de corridor Amsterdam
- Hoorn respectievelijk 35% en 38%. Men accepteert in de corridor dus minder dan in de
rest van de Randstad);
• Reizigers in de corridor doen iets minder moeite om de files te vermijden dan reizigers in
de rest van de Randstad. Van de respondenten zegt 5% de route te hebben aangepast om
files te vermijden.
Wat doet men al om spits te mijden?
In het GVO wordt gevraagd welke keuzen weggebruikers maken om de spits te mijden. De
uitkomsten zijn in figuur 4.1 weergegeven.
Ik overweeg bij het maken van een rit om te
1% 3%5%
kiezen voor een andere vervoerwijze
Ik vertrek later om een spits te vermijden

Ik vertrek eerder om een spits te vermijden
Ik zoek tijdens de rit naar alternatieve routes
Ik zoek van tevoren naar alternatieve routes

5% 10% 9%
12%

vaak

14%

22%
12%

25%

3% 6% 10%

39%

5% 8% 9%

33%

0%
altijd

19%

20%

regelmatig

40%

60%

80%

100%

soms

Figuur 4.1: Vermijden van de spitsen

Figuur 4.1 gaat om de drie meetlocaties tezamen. Op één van de meetlocaties, nl. de
meetlocatie N247 boven Ring Amsterdam vertrekt men vaker dan gemiddeld vroeg om de
spits te mijden en minder vaak dan gemiddeld later om de spits te mijden (niet in figuur).
Op de meetlocatie A7 Beemster vertrekt men bovengemiddeld vaak láter om de spits te
mijden. Op deze meetlocatie wordt relatief weinig overwogen om een andere vervoerwijze
te kiezen.
Kijken we naar het gemiddelde over de gehele Randstad, dan zien we voor alle mogelijkheden om de spits te vermijden iets hogere percentages ‘altijd’ en vaak’. Bij de optie eerder
vertrekken om spits te mijden gaat het bijvoorbeeld om 16% en 19% in plaats van 12% en
14% bij deze drie meetpunten.
Hoe wordt men gestimuleerd om spits te mijden? Dit is weergegeven in figuur 4.2.
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Mijn werkgever stimuleert fietsgebruik

22%

Mijn werkgever stimuleert het reizen met het
openbaar vervoer
Mijn werkgever stimuleert samenrijden met
collega's
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Figuur 4.2: Stimuleren van spitsmijdingen

Uit tabel 4.2 kan worden afgeleid dat een groot deel van de werkgevers geen acties onderneemt om spitsmijdingen te stimuleren. Hier zijn geen grote verschillen tussen de
meetlocaties.
Wel is vastgesteld dat in de corridor op deze drie meetlocaties gemiddeld een lager aandeel
door zijn werkgever wordt gestimuleerd de spits te mijden dan andere locaties in de gehele
Randstad. Zo wordt in de gehele Randstad 21% gestimuleerd om thuis te werken en 12% om
te carpoolen.
Heeft men tijdens de gemeten rit de vertrektijd aangepast om spits te mijden? Fig 4.3 geeft
de uitkomsten naar meetlocatie en motief.
40%

36%
32%

30%
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10%
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22% 21%
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A8 bij Zaanstad

A7 Beemster

Figuur 4.3: Aandeel weggebruikers dat vertrektijdstip aanpast naar meetlocatie en motief
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Uit figuur 4.3 blijkt dat vooral mensen die werken op een tijdelijk adres en hen die reizen
met zakelijke motieven hun vertrektijdstip aanpassen. Mensen die reizen naar een
vastwerkadres dan wel school bezoeken, passen minder makkelijk hun vertrektijdstippen
aan. Voor wonen, recreëren & familiebezoek en voor het volgen van onderwijs zien we in de
gehele Randstad dat er méér mensen eerder of later vertrekken dan op deze drie meetlocaties (meer dan 5% verschil). Voor de overige motieven zien we geen verschil; ongeveer een
even groot aandeel past de vertrektijd aan.
Het aandeel dat de route aanpast om de file te mijden is laag in de steekproef.
Kansen voor het openbaar vervoer
In het onderzoek is nagegaan of sprake was van de mogelijkheid om gebruik te maken van
het OV. Opvallend aan deze uitkomsten is dat een fors deel van de respondenten aangeeft
dat ze gebruik kunnen maken van het OV. Op de meeste herkomsten en bestemmingen in
de corridor ligt dit tussen de 40 en 60% (zie tabel 4.1). Overigens zijn de verschillen tussen
de meetlocaties minimaal.
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Tabel 4.1:
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Dit roept de vraag op waarom mensen dan niet met het OV reizen. De antwoorden zijn
weergegeven in figuur 4.4
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De reistijd per openbaar vervoer is te lang

64%

Openbaar vervoer is te duur

20%

De auto was nodig i.v.m. goederen/bagage

16%

Afstand van bestemming tot halte is te groot

14%

Slechte overstapmogelijkheden

14%

Te weinig comfort

13%

Ik moest op meerdere bestemmingen zijn

13%

Afstand van herkomst tot halte is te groot

12%

Het openbaar vervoer rijdt niet vaak genoeg

11%

Als ik ’s morgens vertrek is er nog geen OV

6%

Als ik ’s avonds terugkom is er geen OV meer

4%

Anders

17%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Figuur 4.4: Redenen waarom mensen niet met het OV reizen (meerdere antwoorden mogelijk)

Uit figuur 4.4 blijkt dat de reistijd met het OV voor velen te lang is. Daarbij dient te worden
opgemerkt dat mensen deze vraag meestal invullen met de verwachte deur-deur reistijd,
dus inclusief voor- en natransport.
Thuiswerken en flexwerken
Allereerst is nagegaan hoeveel mensen thuiswerken. De resultaten zijn weergegeven in
figuur 4.5.
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Figuur 4.5: aandeel van de mensen die wel eens thuiswerken naar bestemmingsgebied

Uit het onderzoek blijkt dat in de gehele Randstad ongeveer de helft van de respondenten
zegt wel eens thuis te werken en op de meetlocaties in de corridor Amsterdam-Hoorn is
dat 35%.
Vervolgens is nagegaan hoeveel uren/dagen men wekelijks thuis werkt, uitgesplitst naar
bestemmingsgebied. De resultaten zijn weergeven in figuur 4.6
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Figuur 4.6: Hoeveelheid thuiswerken naar herkomstgebied

De meeste respondenten werken een halve tot één hele dag in de week thuis.
Conclusies
Op basis van het voorgaande kan het volgende worden geconcludeerd:
• In de corridor reist een groter deel van de reizigers op de meetlocaties voor woon-werk en
zakelijk verkeer op werkdagen dan in de rest van de Randstad;
• Meer dan de helft van de mensen op de drie meetlocaties reist kortere en middellange
afstanden (tot 60 km). Opvallend is dat het aantal langere afstanden op de corridor lager
is dan in de rest van de Randstad;
• Bij 25% van de verplaatsingen is sprake van files. Van de respondenten accepteert 60% de
vertraging die men oploopt;
• Van de respondenten kiest 25% regelmatig, vaak of altijd andere routes voor en/of tijdens
de reis om files te vermijden. Slechts een beperkt deel zoekt een andere vervoerwijze.
Daarbij speelt natuurlijk wel dat het OV al vol is;
• De meeste respondenten overwegen niet om met een andere vervoerwijze te gaan. Toch
zegt een meerderheid dat ze de rit met het openbaar vervoer hadden kunnen maken. De
lange ov-reistijd is meestal de reden om voor de auto te kiezen;
• Ongeveer 1/3 van de respondenten zegt wel eens thuis te werken. Ze doen dit overwegend
een halve tot één hele dag in de week. Merk op dat dit relatief laag is ten opzichte van
andere locaties in de Randstad.

4.3 Ontwikkelingen in betrouwbaarheid
Doel van deze paragraaf is om inzicht te geven in de ontwikkelingen in de betrouwbaarheid
van de reistijden. Onder betrouwbaarheid van de reistijd wordt verstaan de standaarddeviatie van de reistijd ten opzichte van de gemiddelde reistijd.
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Het begrip betrouwbaarheid wordt geïllustreerd in figuur 4.7

Figuur 4.7: verdeling van reistijden met de gemiddelde en de betrouwbaarheid van de reistijd

In de figuur is weergegeven dat op een traject de minimale reistijd 60 min is. Gemiddeld
lopen de reizigers op dit traject 2 minuten vertraging op. De standaardafwijking is 1,3
minuut, dat is dan de onbetrouwbaarheid.
Methodiek
In de studie worden de ontwikkelingen in de reguliere onbetrouwbaarheid vastgesteld, dat
is de standaardafwijking van de reistijdenverdeling na weglating van extreme gebeurtenissen. Zoals gebleken was in MONA is de reguliere onbetrouwbaarheid op een traject sterk
gecorreleerd met de reistijdvertraging en lengte traject. Door van deze inzichten gebruik te
maken kan de omvang van de betrouwbaarheid in een toekomstjaar worden bepaald en
vergeleken met die in de huidige situatie. Evaluatieonderzoek op NRM laat zien dat dit
verband tussen de omvang van de betrouwbaarheid en de reistijdvertragingen op het HWN
een zeer goed inzicht oplevert. Op trajecten buiten het HWN is dit verband veel minder
exact, maar hier zijn ook de reistijdvoorspellingen minder nauwkeurig.
Deze methodiek is nader ontwikkeld ten behoeve van NRM. Het rekeninstrument: LMS-BT2
berekent de betrouwbaarheidsindicatoren voor ieder scenario door voor alle relevante
routes van alle herkomst-/bestemmingsparen de formules toe te passen. Deze methodiek
kan in vervolgfasen ook worden gebruikt voor de bepaling van de betrouwbaarheidsbaten.
Omdat het rekeninstrumentarium dat in het kader van dit project voor de weg is gebruikt,
VENOM, sterke verwantschap vertoont met NRM, mag worden verwacht dat de methodiek
ook bruikbaar is voor deze Verkenning. De uitkomsten in het navolgende zijn dan ook met
LMS-BT2 doorgerekend. Merk op dat de meest actuele versie van dit rekeninstrument is
gebruikt.
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Resultaten
In tabel 4.2 zijn de uitkomsten van het onderzoek weergegeven. Daarbij is per dagdeel en
scenario weergegeven welke ontwikkelingen zich voordoen in de betrouwbaarheid van de
reistijden ten opzichte van 2010 (het basisjaar, index 100). Indien de index kleiner is dan
100, dan neemt de betrouwbaarheid van de reistijden toe ten opzichte van 2010, indien de
index groter is dan 100 neemt de betrouwbaarheid af.
Tabel 4.2: Ontwikkelingen in de betrouwbaarheid van de reistijden ten opzichte van 2010 (index 100) naar
dagdeel en HWN/OWN. Ter vergelijking is ook de ontwikkeling in de reistijdvertraging weergegeven.
2030 RC
Reguliere
Reguliere
Reistijdvertraging Reistijdvertraging
onbetrouwbaarheid
onbetrouwbaarheid autosnelwegen
overige wegen
autosnelwegen (uren) overige wegen (uren) (uren)
(uren)
Ochtendspits
Restdag
Avondspits
Etmaal

73
92
75
75

90
94
89
91

69
99
67
73

90
97
89
93

2030 GE
Reguliere
Reguliere
Reistijdvertraging Reistijdvertraging
onbetrouwbaarheid
onbetrouwbaarheid autosnelwegen
overige wegen
autosnelwegen (uren) overige wegen (uren) (uren)
(uren)
Ochtendspits
147
154
146
155
364
151
298
151
Restdag
175
148
171
150
Avondspits
Etmaal
176
151
177
152

Uit tabel 4.2 kunnen de volgende conclusies worden getrokken:
• In 2030 zal in het RC-scenario de betrouwbaarheid toenemen, vooral op het HWN. Ook
op het OWN lijkt de betrouwbaarheid toe te nemen, al is deze stijging minder groot. Merk
op dat deze toenames minder groot zijn dan de gunstige ontwikkelingen in de vertragingen. Blijkbaar neemt de betrouwbaarheid minder hard toe dan de daling in de
vertragingen;
• In het 2030 GE-scenario daarentegen is sprake van een forse afname van de betrouwbaarheid van de reistijden, zeker ook buiten de spitsen. Op het HWN lijkt deze negatieve
ontwikkeling groter te zijn dan op het OWN, al moeten deze uitkomsten als indicatief
worden gezien. Hierbij kan een rol spelen dat in GE over grotere afstanden via het HWN
wordt gereisd.
Conclusies
Uit het onderzoek wordt afgeleid dat de onbetrouwbaarheid van het netwerk in 2030 RC
afneemt ten opzichte van 2010, vooral op autosnelwegen. De ontwikkeling in de ochtendCorridorstudie Amsterdam-Hoorn
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en avondspits zijn vergelijkbaar. De onbetrouwbaarheid in 2030 GE neemt toe ten opzichte
van 2010. Op de snelwegen neemt de onbetrouwbaarheid in de avondspits relatief sterker
toe dan tussen 2030 GE en 2010. In de avondspits is de toename van de onbetrouwbaarheid
groter dan in de ochtendspits. In de restdag neemt de onbetrouwbaarheid in vergelijking
met de spitsen sterk toe.

4.4 Goederenvervoer
Een gedeelte van de verkeersstroom bestaat uit vrachtverkeer. Het aandeel vrachtverkeer is
mede bepalend voor de karakteristieken van de totale verkeersstroom als dat aandeel groot
is. Er zijn delen van het Rijkswegennet waar het aandeel groter is dan 30 procent. In deze
paragraaf wordt inzicht gegeven in de kenmerken van het goederenvervoer over de weg in
de corridor en de problemen waarmee het goederenvervoer over de weg te maken heeft.
Deze paragraaf over goederenvervoer is tot stand gekomen op basis van bronnen over de
sector en een werkbijeenkomst met RWS, TLN, EVO en bedrijfsleven.
Actuele kenmerken
De belangrijkste (autonome) logistieke ontwikkelingen zijn :
• Globalisering, grenzen vervagen, bedrijven gaan steeds meer internationaal opereren;
• Massa - individualisatie, de bevolking groeit en de samenstelling verandert. Er komen
steeds meer éénpersoonshuishoudingen. De individuele klant wordt steeds belangrijker;
• De omvang van het tijdkritisch transport neemt steeds meer toe. De tijdsdruk op de
leveranties in de logistieke keten wordt steeds verder opgeschroefd omdat voorraadvorming in de detailhandel een zeer kostbare zaak is;
• Veranderingen in de structuren van de distributie. Veel bedrijven veranderen de structuur
van hun distributiemethode, waarbij in incidentele gevallen wordt gekozen voor een
andere vervoermodaliteit;
• Vervoer wordt steeds meer een 24-uurs activiteit. Door de congestie (files) overdag,
verplaatst het vervoer zich steeds meer naar de avond en de nacht;
• Retourlogistiek; deze vorm van logistiek is voornamelijk gericht op het hergebruik van
specifieke materialen of op een bijzonder geconditioneerde verwijdering uit de
materiaalkringloop.
In tabel 4.3 zijn op een aantal punten in de corridor actuele gegevens opgenomen over het
aandeel van het goederenvervoer op de weg (bron: RWS).
Op basis van deze tabel blijkt dat in de corridor het aandeel 6-7% van het verkeer betreft.
Richting Afsluitdijk wordt dit aandeel groter.
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Tabel 4.3: Aandeel voertuigsoorten op een specifiek aantal trajecten in de huidige situatie (bron: RWS,
themasheet goederenvervoer en logistiek, 2015)
1

2

3

4

5

6

Pers.
Auto

Bestel
auto

Ongelede
vr. auto’s

bussen

Trekker
oplegger

Vr auto
en aanh

totaal

3,5,6
Vr. auto’s

1

A7 Den Oever ri
Hoorn

75,0

13,2

2,2

0,4

7,8

1,4

100

11,4

2

A7 Den Oever nr
afsluitdijk

73,5

15,8

2,0

0,4

7,0

1,3

100

5,8

3

A7 Purmerend ri
Zaandam

79,0

13,0

2,4

0,3

4,4

0,9

100

7,7

4

A10 Noord ri
Zeeburger tunnel

80,5

13,1

1,9

0,4

3,6

0,5

100

6,1

5

A10 Noord ri kp
Coenplein

80,2

13,0

1,8

0,4

4,1

0,6

100

6,4

Bij het vervoer over de weg is het stukgoed de belangrijkste verschijningsvorm (63% van het
vervoer) ; containers komen in de corridor veel minder voor (rond de 5%). Belangrijk zijn
natuurlijk de distributie van levensmiddelen, landbouwproducten en in mindere mate
bouwmaterialen. Voor het goederenvervoer in de corridor zijn de distributiecentra van
belang, evenals de havens van Amsterdam en Schiphol. Daarnaast zijn de Greenports van
belang, waaronder Agriport A7.
Uit regionale onderzoeken (GV analyse 2002 en het Grootschalig VerkeersOnderzoek
GoederenVervoer Randstad 2012) blijkt dat een fors deel van de Goederenvervoer
bewegingen binnen de provincie blijft, evenals inkomend vervoer. Veel kleinere delen zijn
uitgaand en doorgaand vervoer. Dit vervoer vindt hoofdzakelijk plaats op het HWN.
De inkomende stromen verlopen met name via de A1, A2 en A4. De uitgaande vervoer
stromen bevinden zich voornamelijk op de A1, A2, A8 en A9. Interne vervoerstromen komen
het meest voor op de A8, A9 en N200. De A4 scoort voor wat betreft doorvoer het hoogst.
Vanuit de NSTR codering is nader gekeken naar de aard van de vervoerde goederen. Hieruit
bleek dat de categorie “bouwmaterialen” koploper is gevolgd door stukgoederen, voedingen genotmiddelen en landbouwproducten. Aansluitend bij dit beeld is gebleken dat de
laad- en losplaatsen waartussen het Goederenvervoer plaatsvindt, vooral betreffen: de
bouwplaats, het distributiecentrum en de winkelbevoorrading. Ten aanzien van de
congestie geeft 50% van de ondernemers aan dat men zoveel mogelijk voor/na de spits
vertrekt. Kijkend naar het beeld van vrachtwagens op de snelwegen, blijkt dat dit gedurende
de gehele dag gestaag doorgaat inclusief de N200. Dit strookt met het feit dat meer dan 40%
aangeeft meer dan 3 laad/losadressen te hebben (winkelbevoorrading en distributie scoren
immers hoog). Daarnaast geeft ongeveer 20% van de ondernemers aan niet om de spits
heen te kunnen (in verband met venstertijden en afspraken opdrachtgever).
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Ontwikkelingen
Om inzicht te krijgen in de ontwikkelingen in het goederenvervoer over de weg is gebruik
gemaakt van de goederenvervoergegevens uit VENOM (die weer zijn overgenomen van
NRM). In tabel 4.4 zijn te verwachten ontwikkelingen weergegeven.
Tabel 4.4: Ontwikkelingen in het goederenvervoer in de corridor tot 2030 RC en GE (aantallen voertuigbewegingen, bron VENOM goederenvervoermatrix)

binnen Amsterdam
binnen Corridor-gebieden
binnen Noord-Holland
modeltotaal

2010
31.000
97.000
319.000
2.851.000

2020
36.000
104.000
344.000
3.121.000

2030RC
30.000
93.000
316.000
2.809.000

2030GE
46.000
127.000
405.000
3.565.000

Op basis van deze tabel blijkt dat het aantal bewegingen in de periode tot 2030 in het
RC-scenario vrijwel gelijk zal blijven ten opzichte van 2010 en in het GE-scenario met 25% zal
stijgen. Daarbij merken we wel op dat TLN als vervoerdersorganisatie verwacht dat het
goederenvervoer over de weg tot 2020 jaarlijks verder zal groeien met 2%.
Overigens is de toekomstige ontwikkeling van het goederenvervoer over de weg onzeker.
Dit hangt bijvoorbeeld samen met technologische ontwikkelingen (3D-printen), het belang
van de circulaire economie waarbij producten en materialen worden hergebruikt, de
verdere realisatie van de 24-uurs economie en daaruit voortvloeiende veranderingen in de
productiestructuur in de corridor.
Specifieke ontwikkelingen op het Noord-Hollands wegennet betreffen:
• de forse woningbouwopgave in de MRA. Dit betekent dat, bij ongewijzigd beleid,
(grofweg) een toename van: 226( voertuigbewegingen.) x 240.100 ( woningen ) = 54
miljoen voertuigbewegingen in de periode tot 2040 ofwel 7000 per werkdag (met name
A10, A1, A2, A7 en A9);
• Agriport A7 is een projectlocatie voor grootschalige glastuinbouw van circa 510 hectare en
agribusiness in combinatie met logistieke activiteiten van circa 80 hectare, onderverdeeld
in Agriport A7 I met een oppervlakte van 450 ha en Agriport A7 II met een oppervlakte van
60 ha. Er worden op dit moment 6 bedrijven gebouwd. Deze ontwikkelingen zullen extra
vrachtverkeerstromen met zich meebrengen. RWS raamt 75 vrachtauto’s per jaar per
hectare.
Knelpunten
Ten aanzien van de knelpunten van het goederenvervoer over de weg is opgemerkt dat het
vervoer van personen en goederen plaatsvindt over dezelfde netwerken. Dit betekent dat
ook het goederenvervoer met dezelfde knelpunten te maken heeft als het personenvervoer.
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Daarbij merken we wel op dat vooral de achterlandverbindingen en de ontsluitende
schakels naar logistieke centra van groot belang zijn voor de sector.
Wel moet worden opgemerkt dat de waardering van een voertuigverliesuur in het vrachtverkeer 5 maal de waarde bedraagt van een verliesuur van een woon-werker in het personenverkeer. In de planning van ritten wordt daarom zoveel mogelijk de spits gemeden. Zo zijn
bijvoorbeeld vertrektijden aangepast. Door vroeger en op ongebruikelijke werktijden te
gaan rijden, stijgen loonkosten door onder andere onregelmatigheidstoeslagen. Door deze
onzichtbare kosten blijven veel problemen voor het goederenvervoer onderbelicht.
Drie specifieke knelpunten ten aanzien van het goederenvervoer over de weg kunnen
worden genoemd:
1. De realisatie van logistieke ontkoppelpunten, vooral rondom steden. Deze zijn bedoeld
om de stedelijke distributie op een adequate manier te realiseren;
2. Opstelruimtes voor vrachtauto’s om de rij- en rusttijden te kunnen naleven. Aan deze
locaties is een gebrek in de provincie. Ook wordt gevraagd om goede spiegelafstelplaatsen, Meer dan de helft van de vrachtwagenchauffeurs is ontevreden over de veiligheid op
Verzorgingsplaatsen, daarnaast zijn er specifieke wensen voor:
a. Exceptioneel verkeer, in de vorm van wisselplaatsen (bij de grensovergangen);
b. LZV’s, in de vorm van ruimere parkeervakken;
c. Geconditioneerd vervoer, in de vorm van stroompalen waarop de koelmotor kan
worden aangesloten;
d. Oplaadpunten aanleggen voor elektrische auto’s;
e. Betere doorstroming voor vrachtauto’s op den Ruygenhoek i.r.t. Schiphol
f. Wanneer LZV’s internationaal ingezet kunnen worden zal de vraag naar beschikbare
verzorgingsplaatsen voor LZV’s langs de internationale transportcorridors toenemen;
3. Vervoer gevaarlijke stoffen op de Ring A10. De omvang van deze problematiek hangt
vooral af van de keuzes die zullen worden gemaakt ten aanzien van de ondertunneling
van de A10 Zuid.
Ambities
Het wordt van groot belang geacht dat het goederenvervoer over de weg adequaat kan
worden afgewikkeld. De beleidsmatige aandacht richt zich op:
• Het faciliteren van de economisch belangrijke stromen uitgevoerd door de weggebruikers
van de droge en natte infrastructuur;
• Het optimaal verknopen van droge en natte infrastructuur om het bedrijfsleven keuzes te
bieden in de afwikkeling van het vervoer over de weg of via het water. Hiermee wordt de
infrastructuur zo goed mogelijk benut.
Oplossingsrichtingen
Het programma Beter Benutten richt zich niet alleen op personenmobiliteit, maar ook op
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goederenvervoer. Ook vervoerders en verladers spelen namelijk een rol om de files te
verminderen. Hoewel niet al het vervoer buiten de spits kan plaatsvinden, kan de druk van
het goederentransport op de spits wel worden verminderd. Bijvoorbeeld met een inhaalverbod tijdens de spits voor vrachtwagens en door goederenvervoer van de weg naar het water
te verplaatsen, als dat mogelijk is. In de corridor betreft dit onder meer het stimuleren van
vervoer over water en andere maatregelen (BB-1 en BB-Vervolg):
• Vervoer van afval over water in de Metropoolregio met vervolg op het project in BB-1
waarbij losgestort afval over water wordt vervoerd tussen Utrecht en Amsterdam en
vervoer van losgestort afval over water naar de Afvalverwerkingsinstallatievan HVC in
Alkmaar;
• Aanlevering van goederen in de nacht in de Havengebieden van Amsterdam;
• Stimuleren van containervervoer over water door plaatsing van kranen op schepen;
• Stimuleren van transport van opleggers over water (Roll-on Roll off vervoer). In Zaandam
en Hoorn zijn testvaarten georganiseerd. Uit de evaluatie is een positief beeld van de
haalbaarheid naar voren gekomen, al werd gesteld dat onder de huidige marktomstandigheden weinig mogelijkheden waren om deze vaarten commercieel rendabel te
kunnen uitvoeren (DHV, 2009);
• Haalbaarheidsonderzoek naar waterterminal op Schiphol;
• (2015) Optimalisatie vervoer DKW (Droge Kruidenierswaren) en Vers in de Metropoolregio
Amsterdam, gericht op het bundelen van deelladingen naar de distributiecentra van
retailbedrijven en foodservicebedrijven in Noord-Holland en Brabant. Beoogd wordt een
forse reductie van het aantal voertuigkilometers in de corridor;
• Avond- en nachtsdistributie en Logistieke Ontkoppelpunten (LOP’s), waarbij getracht
wordt een LOP te realiseren aan de rand van Amsterdam, nabij de uitvalswegen (A1, A9,
A4 of A10). Beoogd wordt om het vrachtverkeer te verschuiven van de spitsen naar de
avond en nacht;
• Bevoorrading zand, grind en cement over water, waarbij de aanvoer van de bouwmaterialen benodigd voor realisatie van de grootschalige infrastructuur in de MRA wordt
aangevoerd over water.
Ook zoeken overheden samen met EVO, TLN en bedrijfsleven zogeheten logistieke ontkoppelpunten (LOP’s) voor Amsterdam en omgeving. Doel van een LOP is dat vervoerders en
leveranciers de stadsregio kunnen bevoorraden buiten de spitsperiode met grotere
voertuigen.
Conclusies
Op basis van het voorgaande kan worden vastgesteld dat de bereikbaarheidsknelpunten van
het goederenvervoer over de weg overeenkomen met die van het personenvervoer. Wel
wegen deze knelpunten zwaar voor de sector; er zijn naast de hogere waardering van
tijdsverliezen ook verborgen kosten, zoals het niet optimaal kunnen kiezen van het tijdstip
van de dag waarop het vervoer plaatsvindt. Naast bouwmaterialen is de distributie en
Corridorstudie Amsterdam-Hoorn

Verkeer |

48

agrologistiek belangrijk in de regio. Gezien het aandeel van het goederenvervoer over de weg
is het echter wel aan te bevelen dat bij het zoeken van oplossingsrichtingen nagegaan wordt
welke bijdrage vanuit de sector kan worden gevraagd.
Ten aanzien van de oplossingsrichtingen kan het goederenvervoer een bijdrage leveren door
verschuiving van het vervoer van weg naar water overeenkomstig de inzet voor Beter
Benutten (1 en Vervolg). Ook kunnen maatregelen worden bedacht die het gebruik van de
weg voor goederenvervoer buiten de spits bevorderen.

4.5 Capaciteit van de Ring A10
Het blijven functioneren van de Ring A10 is een belangrijke randvoorwaarde bij het zoeken
naar oplossingen voor de knelpunten die zich in de corridor bevinden. Ten behoeve van deze
randvoorwaarde bestaat de behoefte om inzicht te verkrijgen in de vraag hoeveel extra auto’s
de A10 kan faciliteren, zodanig dat het functioneren niet verslechterd. Dit vraagt om inzicht
in de “restcapaciteit” van de A10 ten opzichte van een norm over reistijdvertragingen die al
dan niet acceptabel zijn. Deze norm is een beleidsmatige keuze. In eerdere studies met LMS
en NRM is de norm geformuleerd dat de reistijd op ringwegen niet meer mag bedragen dan
twee maal de ‘free-flow’ reistijd, dat is de reistijd zonder vertragingen (vrij verkeer).
Om beleidsmatige keuzen over de opvangcapaciteit van de Ring te faciliteren wordt in een
verdiepende analyse een relatie gelegd tussen de intensiteiten op de Ring A10 en de
afwikkelingskwaliteit via de Ring in termen van reistijden en betrouwbaarheid. Op basis
daarvan worden keuzes over ‘acceptabele’ kwaliteit gefaciliteerd. Als referentienorm wordt
de keuze voor de NoMo-referentierijtijd van twee maal de free flow reistijd gedemonstreerd.
Expliciet dient te worden opgemerkt dat de restcapaciteit is gedefinieerd als het aantal
voertuigen dat nog op de Ring past zonder dat de (gestelde) reistijdnormen worden
overschreven. Uit het navolgende zal blijken dat toename van de intensiteiten ten opzichte
van GE al wel zal leiden tot een toename van de vertragingen op de Ring.
Methodiek
Capaciteit is een kenmerk van verkeersafwikkeling en kan worden gezien als de maximale
intensiteit die redelijkerwijs in de praktijk kan optreden. Een capaciteitswaarde geldt alleen
voor een specifieke situatie en specifieke omstandigheden. Factoren die deze capaciteit
onder omstandigheden bepalen zijn onder andere de geometrie van de weg (aantal en
breedte van rijstroken, horizontaal en verticaal alignement: hellingshoek, verkanting
(scheefstand), boogstraal, staat van het wegdek, markering, bebording, de aanwezigheid van
afleidende objecten langs de kant van de weg; karakteristieken van het netwerk, weersomstandigheden; de aanwezigheid van DVM-systemen zoals verkeerssignalering, TDI’s, DRIPs
e.d.; de aandelen van middelzwaar en zwaar vrachtverkeer en dergelijke. Ook speelt het
gedrag van weggebruikers een rol.
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Om inzicht te krijgen in de verkeersafwikkeling bij een toenemend aantal voertuigen op de
Ring A10 is een microsimulatiemodel (MOTUS) gebruikt dat gedrag van weggebruikers,
kenmerken van het verkeer en de kenmerken van het netwerk met elkaar in verband brengt.
Door te simuleren wat er gebeurt als meer verkeer vanaf de A8 via kp Coenplein op de Ring
A10 komt wordt inzicht verkregen in de knelpunten die dan gaan ontstaan en de daaruit
voortvloeiende reistijden en betrouwbaarheid van de reistijd. Op basis van deze simulaties
is de relatie tussen intensiteiten enerzijds en reistijd/betrouwbaarheid anderzijds gelegd.
De simulatie geeft het gedrag van individuele voertuigen weer. Er zijn filmpjes gemaakt van
de afwikkeling en daaruit zijn grafieken afgeleid die de gezochte verbanden weergeven.

Figuur 4.8 Het beschouwde netwerk in de micro-simulatie

Ten behoeve van de simulaties zijn de uitkomsten van VENOM (twee scenario’s; GE en RC)
als startpunt genomen. Daarbij is gewerkt met de vraag in de ‘brede’ spits, zodat een goed
beeld van de maximale instroom als basis voor het verkeersaanbod wordt verkregen.
Vervolgens hebben we de intensiteiten op de A8 (ten zuiden van kp Zaandam) fictief laten
toenemen en is nagegaan wat de gevolgen daarvan zijn. Merk op dat geen mitigerende
maatregelen (aanpassing netwerken, openstelling additionele rijstroken in Coentunnel,
aanvullend DVM-beleid) zijn verondersteld.
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De technische verantwoording van het onderzoek is afzonderlijk gerapporteerd.
Resultaten
Nagegaan is wat de effecten zijn van een toename van het verkeer op de A8 ten opzichte van
de intensiteiten zoals die in GE worden gevonden. De effecten zijn beschreven in termen
van reistijden en betrouwbaarheid
Reistijden
In de onderstaande figuur zijn de reistijden weergegeven die behoren bij de gesimuleerde
verkeersintensiteiten. Beide zijn in de vorm van indices weergegeven, waarbij de index 100
van de intensiteiten de situatie in 2030 GE weergeeft. Een intensiteitsindex van 150 betekent
dus dat er 50% meer verkeer op de Ring wordt toegelaten vanuit de A8 dan waarvan sprake is
in GE. Dit zou bijvoorbeeld kunnen optreden als de knelpunten bij kp Zaandam zijn
opgelost door infrastructurele maatregelen (al is in deze fase van de studie nog niet bekend
wat deze maatregel zou betekenen voor de intensiteitstoename!).
De reistijdindex geeft de toename van de reistijden ten opzichte van de zogenaamde
free-flow reistijden weer. Hier betekent een index van 200 dat weggebruikers er twee maal
zo lang over doen als de reistijd zonder vertragingen. De groene lijn geeft de gemiddelde
reistijdindex weer ten opzichte van de reistijden in GE.
Figuur 4.9: Relatie tussen de intensiteiten (X-as, GE-intensiteiten 2030=100) en de reistijden (free-flow-reistijden

=100) op A10-Noord en A10-West

Uit figuur 4.9 blijkt dat een toename van de intensiteiten ten opzichte van de intensiteiten
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in GE leidt tot stijging van de reistijden op de Ring A10 ten opzichte van de free-flow
reistijden. Toename van het verkeer zal dan ook leiden tot toename van de congestie.
Vervolgens is de vraag wat nog acceptabele reistijden zijn. Indien als norm wordt gekozen
voor 2 maal de free-flow reistijd, dan kan uit de figuur worden afgeleid dat nog sprake zou
zijn van een restcapaciteit van 35%. Dit betekent dat vanuit de A8 nog 35% meer auto’s
kunnen instromen, zonder dat de normen worden overschreden (binnen het verkeersaanbod dat past bij GE). Overigens moet daarbij wel worden opgemerkt dat hierbij wel sprake is
van substantiële congestie op de Ring A10. Dit roept de vraag op of de norm van twee maal
de reistijd wel de optimale norm is.
In dit kader dient dan ook opgemerkt te worden dat restcapaciteit niet dient te worden
opgevat als restcapaciteit van de weg of het netwerk. De restcapaciteit zoals in deze studie
berekend, is het verschil tussen de intensiteiten in 2030GE en de intensiteiten op het
moment dat de beleidsnormen worden overschreden. Een mogelijke toename van 35%
betekent dan ook niet dat bij 2030GE slechts twee derde van de capaciteit van het netwerk
wordt benut.
Ook is uit het onderzoek gebleken dat toename van de intensiteiten in de spits op de A8 al
veel eerder zal leiden tot een nieuw knelpunt bij kp Coenplein (bij de huidige wegconfiguratie). Daaruit kan de conclusie worden getrokken dat kp Coenplein functioneert als een
‘trechter voor het verkeer vanuit de corridor.
Betrouwbaarheid van de reistijd
In figuur 4.10 is weergegeven welke effecten kunnen worden gevonden in termen van de
betrouwbaarheid van de reistijd.
Uit de figuur kan worden opgemaakt dat de onbetrouwbaarheid van de reistijd substantieel
toeneemt met het toenemen van de intensiteiten. Dit houdt in dat ondanks dat wellicht een
toename van de intensiteiten ten opzichte van 2030GE nog mogelijk is ten opzichte van de
reistijdnorm van 2 maal de free flow reistijd, de onbetrouwbaarheid van reistijd wel sterk
toeneemt. Voor dit laatste is geen norm geformuleerd.
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Figuur 4.10: Effecten van intensiteitstoename op de betrouwbaarheid van de reistijd (in seconden)

Conclusies
Uit het voorgaande kan worden geconcludeerd dat toename van de intensiteiten op de A8
leidt tot additionele vertragingen op de Ring A10. Deze vertragingen zijn echter gemiddeld
kleiner dan twee maal de free-flow reistijd als de intensiteiten op de A8 minder dan 35%
toenemen (ten opzichte van de GE-intensiteiten zonder oplossing van KP Zaandam en
doortrekking van de A8). Vastgesteld is dat deze toename wel tot additionele vertraging voor
kp Coenplein zal leiden; dit knooppunt lijkt als een trechter te functioneren.
Daarnaast kan worden vastgesteld dat de toename van de intensiteiten op de A8 leidt tot
vergroting van de onbetrouwbaarheid van de reistijden. Daarvoor zijn geen normen
geformuleerd.
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5

Opgaven en
oplossingsrichtingen

Corridorstudie Amsterdam-Hoorn

Ten behoeve van de verbreding van de aanpak van de bereikbaarheidsprolbemen zijn in
de regionale werkgroepen opgaven geformuleerd t.a.v. regionaal ruimtelijke en economische ambities. Deze regionale opgaven zijn aangevuld met opgaven die betrekking
hebben op het traject kp Zaandam - kp Coenplein - Coentunnel. Bij elk van deze opgaven
zijn oplossingsrichtingen geformuleerd die in deze fase van de studie globaal zijn
uitgewerkt. Merk op dat in de werkstroom verkeer de aandacht vooral uitgaat naar
opgaven die betrekking hebben op de bereikbaarheid over de weg. In andere werkstromen komen andere aspecten en oplossingsrichtingen aan de orde.

5.1 Ambities en opgaven
In aansluiting op de hoofddoelstelling van de corridorstudie staat bij de formulering van de
regionale opgaven de bereikbaarheid centraal en wordt deze gekoppeld aan de regionale
ambities inzake de economische concurrentiepositie en de aantrekkelijke leefomgeving.
Ambities en opgaven West Friesland
De regio West-Friesland is een regio met een sterke werkgelegenheidsstructuur waarin vijf
sterke economische clusters zijn vertegenwoordigd: Health, Energy, Maritiem, Agribusiness
en Leisure. De werkgelegenheid in deze sectoren groeit bovengemiddeld, ook in WestFriesland (denk aan Seed Valley, Greenport en Agriport als onderdelen van de Greenport
Noord-Holland Noord). De regio wil tot de top 10 van Nederlandse regio’s behoren voor wat
betreft woon-, werk- en leefklimaat.
Deze ontwikkelingen levert voor Hoorn kansen op voor verdere ontwikkeling van de
zakelijke dienstverlening en onderwijsinstellingen. De gunstige ligging ten opzichte van de
A7, de N23 Westfrisiaweg en de spoorverbinding zorgen ervoor dat de stad goed ontsloten is
en een centrale positie heeft in Noord-Holland Noord. Met name de Poort van Hoorn speelt
hier een sleutelrol, met een centrale positie daarin van het trein- en busstation. Het is het
voorportaal, de ‘hub’ of entree van West-Friesland.
De bovenliggende ambities voor West-Friesland zijn verwoord als het versterken van de
functie van Hoorn als regionaal centrum, bestaande uit een aantal deelopgaven:
• Ontwikkelen van de Poort van Hoorn;
• Ontwikkelen van Seed Valley en Agriport/Datacentre.
De Poort van Hoorn krijgt een hoge ruimtelijke dichtheid van functies, waaronder als
OV-knooppunt. T.a.v. bereikbaarheid dient daarvoor primaat te worden gegeven aan OV
bereikbaarheid, lopen en fietsen. Het knooppunt vormt daarmee een aantrekkelijke
vestigingsplaats voor bedrijven, voorzieningen en huishoudens. Verwacht mag worden dat
niet alleen Hoorn, maar de gehele regio daarvan zal profiteren.
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Regionale opgaven Hoorn/West-Friesland
Het versterken van de centrumfunctie van Hoorn en van de economische concurrentiepositie van
het bedrijfsleven in de regio West-Friesland door het in samenhang verbeteren van zowel:
• De bereikbaarheid op het HWN en de bijbehorende aansluitingen op het OWN;
• Realisatie van de ontwikkeling van de Poort van Hoorn.

Ambities en opgaven Purmerend Waterland
De regio Purmerend Waterland streeft naar versterking van het kenmerkende authentieke
karakter van de regio. De belangrijkste peilers zijn het behoud van het groenblauwe
karakter van het cultuurlandschap en het investeren daarin, het open houden van de
Purmer en het doorontwikkelen van toerisme en recreatie. De aantrekkelijke ligging kan
veel meer benut worden om de kwaliteit van het wonen in de stad te verhogen, om de
kansen voor toerisme te vergroten en om het beeldmerk van de stad neer te zetten.
Na 2020 zet de regio in op woningbouw, zodanig dat het bevolkingsaantal minimaal op peil
blijft, met als doel om de kernen vitaal te houden. Hierbij horen plannen als het ontwikkelen van woningbouw in de A7 zone rond afslag Purmerend-Noord, het versterken van het
centrum van Purmerend, het ontwikkelen van bedrijvigheid in de Kom van de A7 en het
ontwikkelen van bedrijventerrein Baanstee Noord. In aanvulling is thans discussie gaande
over de opvang van een deel van de woningbouwopgave van de MRA. Hierbij worden
aantallen van 5.000-10.000 woningen genoemd. Deze opgave wordt in de huidige corridorstudie vooralsnog niet meegenomen.
Er is sprake van een scheve woon-werkbalans: Een groot deel van de inwoners werkt in
Amsterdam. Dit leidt tot vertraging op het wegennet en tot knelpunten bij het OV. De
Regiovisie noemt als maatregelen: Verbetering van de doorstroming op de A7-A8, verdubbelen/doortrekken van de N244 en het opwaarderen en verbeteren van het OV, waaronder
een busbaan op de N247 en doortrekking van de vrijliggende busstrook Watergang-Schouw.
Verwacht wordt dat deze knelpunten een negatieve ontwikkeling hebben op de realisatie
van de ruimtelijke ambities.
Regionale opgaven Purmerend Waterland
Uit de probleemanalyse en de ruimtelijke ambities zijn de volgende opgaven voor deze regio
afgeleid:
1. (afhankelijk van de uitkomst van het overleg over de additionele opvang van een deel van de
woningbouwopgave MRA) Realisatie en verbetering van de bereikbaarheid, teneinde additionele
MRA opgave woningbouw in Purmerend te kunnen realiseren;
2. De bereikbaarheid en leefbaarheid in Waterland te verbeteren en groei van toerisme te
bevorderen;
De eerste opgave wordt vooralsnog niet meegenomen in de corridorstudie, afhankelijk van verdere
besluitvorming.
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Ambities en opgaven Zaanstreek
De Zaanstreek heeft als ambitie het verbeteren van de regionale deur-tot-deur bereikbaarheid, teneinde ruimtelijke economische ambities te realiseren. Daarbij benoemt ze de
volgende opgaven:
• Verbeteren doorstroming hoofdwegennet. Onder te verdelen in de A8 ter hoogte van
Zaandijk / Coenbrug, kp Zaandam en de A8 tussen kp Zaandam en kp Coenplein;
• Verbeteren doorstroming onderliggend wegennet en aansluitingen op het hoofdweggennet. Met als specifieke opgaven het verbeteren van de routes naar het centrum van
Zaanstad, de enkelzijdige aansluitingen in Zaandijk, het kruispunt Guisweg inclusief de
spoorwegovergang, de rotonde Bernhardplein en de N516;
• Verbeteren OV-bereikbaarheid. Specifiek de capaciteit en punctualiteit 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.
De regio wil de werkgelegenheid vergroten, door het (her)ontwikkelen van bedrijfsterreinen en het aantrekken van kennisintensieve bedrijven. Opgaven die bij deze ambitie horen,
zijn de volgende:
• Het (her)ontwikkelen en transformeren bedrijfsterreinen zoals Hembrugterrein,
Achtersluispolder, Kogervelden;
• Binnenhalen van kennisintensieve bedrijven.
De ambitie v.w.b. de woningbouwopgave is verwoord in de Woonvisie 2015 en gericht op
het realiseren van een divers aanbod van woningtypen en meer doorstroming.
• Ontwikkelen van woningbouw op locaties Koog Zaandijk, Zaandam Kogerveld en
Hembrugterrein / Achtersluispolder;
• Vraaggericht bouwen, creëren divers aanbod, meer doorstroming.
De regio wil de groei van recreatie en toerisme faciliteren. Speerpunt daarbij is de
Zaanse Schans.
Ten slotte zet de regio in op het verbeteren van de leefomgeving. De opgaven daarbij zijn:
• Behoud en versterken van de Groene buffer Oostzaan
• Verbeteren van de leefbaarheid rondom de Coenbrug
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 hebben grote effecten
op de (aantallen) verkeersbewegingen in de regio. Anderzijds is een goede ontsluiting
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randvoorwaarde om de geplande ontwikkelingen mogelijk te maken. Daarom zijn de
oplossingen voor de regio Zaanstreek 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 wordt verwacht dat ze alle drie een sterke relatie hebben met de
aansluitingen op het hoofdwegennet en de doorstroming op het hoofdwegennet.
Regionale gebiedsopgaven Zaanstreek
1. Zaandijk (omgeving station Koog - Zaandijk inclusief A8 ter hoogte van Zaandijk):
Verbeteren van de multimodale bereikbaarheid Zaandijk om daarmee een bijdrage te leveren aan de
ruimtelijk-economische ambities in Zaanstad en de bereikbaarheid in de corridor als geheel;
2. Kogerveld (omgeving station Zaandam - Kogerveld aansluiting Bernhardplein naar kp
Zaandam):
Verbeteren van de multimodale bereikbaarheid Zaandijk om daarmee een bijdrage te leveren aan de
ruimtelijk-economische ambities in Zaanstad en de bereikbaarheid in de corridor als geheel;
3. Zaanstad Zuid (ontwikkellocaties en aansluiting N516 op de A8):
Verbeteren van de multimodale bereikbaarheid Zaandijk om daarmee een bijdrage te leveren aan de
ruimtelijk-economische ambities in Zaanstad en de bereikbaarheid in de corridor als geheel.

Ambities en opgaven Amsterdam
De ruimtelijk-economische ambitie is om de internationale concurrentiepositie van de
Metropoolregio Amsterdam (MRA) te verbeteren en daarmee de regionale en nationale
economie.
Om de economische doelstellingen te realiseren wordt het van belang geacht om geconcentreerd ruimte te bieden aan economische activiteiten en bovenlokale voorzieningen, wordt
gewerkt aan meer massa in bedrijvigheid en human capital door het aantrekken van
topbedrijven/hoofdkantoren en kenniswerkers, gezamenlijke promotie van de sterktes van
de Noordvleugel en uitbouw van de clustervorming en synergie tussen sectoren zowel
binnen de Noordvleugel als met andere regio’s in Nederland.
Ten aanzien van de ruimtelijke ontwikkelingen blijkt dat in de MRA volgens ramingen tot
2040 behoefte is aan een uitbreiding van de woningvoorraad met circa 300.000 extra
woningen. In een GE-scenario zou de behoefte aan extra woningen in de MRA kunnen
oplopen tot ruim 500.000 woningen. De behoefte aan extra woningen concentreert zich
voor een belangrijk deel in Amsterdam en Zaanstad.
De economische en ruimtelijke ontwikkelingen moeten leiden tot een hoogwaardig, veilig
en duurzaam leef- en woonmilieu en excellent vestigingsklimaat. Belangrijk daarbij worden
geacht (zie Investeringsagenda Weg van de Stadsregio):
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• Het verbeteren van de autobereikbaarheid, met een focus op prioritaire gebieden
Haarlemmermeer/ Schiphol, Amsterdam; Zuidas, Amsterdam-Almere en Zaan-IJoevers.
De ring A10 heeft een belangrijke schakelfunctie ten aanzien van de verschillende
onderdelen van het hoofdwegennet. In de Netwerkvisie 2015 wordt veel waarde toegekend aan het draaiende blijven van de Ring;
• Het versterken van de internationale bereikbaarheid voor goederenvervoer van de
mainport Schiphol en de Amsterdamse Haven via de weg en in aansluiting op andere
modaliteiten;
• Het creëren van een robuust en betrouwbaar regionaal mobiliteitssysteem, waarbij
sprake is van een goede samenhang tussen deelnetwerken (wegbeheerders), modaliteiten
en met de ruimtelijke ontwikkelingen;
• Het verbeteren van het woon- en leefmilieu door in bereikbaarheidsprojecten rekening te
houden met geluidsoverlast, luchtkwaliteit, verkeersveiligheid en de kwaliteit van de
openbare ruimte. De overlast door slechter geluid en luchtkwaliteit moet beperkt blijven,
verslechtering van de huidige situatie moet worden voorkomen en op locaties waar in de
huidige situatie een knelpunt bestaat t.a.v. luchtkwaliteit, is een opgave om een
verbetering te realiseren.
Om deze ambities te realiseren is het draaiende houden van de Ring voor Amsterdam dan
ook van groot belang. Dit wordt dan ook in de volgende randvoorwaarde geformuleerd:
Randvoorwaarde vanuit regio Amsterdam
De ring A10 ‘draaiende’ houden , hetgeen betekent dat het reistijdverlies op de Ring beperkt blijft
met een goede balans in het gebruik van de ring A10 door (boven)regionaal en lokaal verkeer.

Opgaven kp Zaandam - kp Coenplein - Coentunnel
Tenslotte is vastgesteld dat sprake is van knelpunten in de doorstroming vanaf kp Zaandam
naar kp Coenplein. Uit de analyses is gebleken dat kp Zaandam een van de grootste
fileknelpunten in de corridor is. Hier voegen de verkeersstromen vanuit de A7 Purmerend,
A8 Zaandijk en A7 Zaanstad samen. Daarnaast komt hier het verkeer vanuit Zaanstad voor
een belangrijk deel op dit deel van het HWN. Andere oorzaak ligt in het feit dat het
doorgaande verkeer vanuit Hoorn en Purmerend richting Amsterdam enerzijds en vanuit
Amsterdam anderzijds hinder blijft ondervinden van in- en uitvoegend verkeer – afkomstig
van en naar de A8 en van en naar Zaandam.
Opgaven A7/A8 kp Zaandam - A8/A10 kp Coenplein - A10 Coentunnel (‘vork’)
Verbetering van de doorstroming van kp Zaandam tot kp Coenplein/Coentunnel teneinde de
bestaande knelpunten te verminderen en een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de
bereikbaarheid en de economische ontwikkeling van de gehele corridor Amsterdam-Hoorn.
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5.2 Oplossingsrichtingen
Om de opgaven zoals geformuleerd in het voorgaande te realiseren, zijn een groot aantal
oplossingsrichtingen geformuleerd. Deze oplossingsrichtingen geven een aantal richtingen
aan waarbinnen in de volgende fase concrete maatregelen kunnen worden geformuleerd.
In dit stadium van de Verkenning zijn vier oplossingsrichtingen uitgewerkt:
• Inrichting, waarbij het vooral ging om de situering van wonen. In het onderzoek is niet
ingegaan op de situering van werklocaties en voorzieningen;
• GedragsbeÏnvloeding. Daarbij gaat het om een groot aantal maatregelen die het voor
reizigers aantrekkelijk maken om de auto in de spits niet te gebruiken door niet te reizen
(thuis werken), of met een andere modaliteit (bijvoorbeeld fiets of openbaar vervoer) te
reizen of op een ander tijdstip te reizen (buiten de spits). In een nadere uitwerking van de
maatregel kunnen de volgende onderdelen worden ingevuld: werkgeversaanpak,
evenementen en publiekstrekkers, spitsmijden / beloningssysteem, informatie en
communicatie, verbetering aantrekkelijkheid alternatieve modaliteiten en routes, etc;
• Innovaties: ITS en Dynamisch Verkeersmanagement (DVM). Hierbij gaat het om maatregelen zoals het verschaffen van actuele reisinformatie vooraf en tijdens de reis, optimaliseren van verkeersregelingen binnen de gemeente, toeritdosering en afstemming;
• Infrastructuur. Hierbij gaat het om fysieke uitbreiding van de infrastructuurcapaciteit,
bijvoorbeeld met additionele rijstroken of openstelling van de gereserveerde rijstroken in
de Coentunnel.
Uitwerking van de maatregelen heeft plaatsgevonden in nauwe samenspraak met de
regionale werkgroepen. Daarnaast zijn uitkomsten van aanvullende bijeenkomsten
(bijvoorbeeld de integrale sessies met maatschappelijke organisaties) meegenomen.
Elk van deze oplossingsrichtingen is uitgewerkt in een aantal (globale) maatregelen. Deze
geven een eerste indicatie van mogelijke maatregelen die in de volgende fase van de
Verkenning kunnen worden uitgewerkt (en aangevuld).
Oplossingsrichtingen Hoorn/West-Friesland
In de onderstaande tabel is een overzicht opgenomen voor Hoorn en West-Friesland. Het
gaat om eerste gedachten bij de maatregelen, die in een volgende fase moeten worden
uitgewerkt
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regio
Hoorn/
WestFriesland

oplossingsrichting

eerste uitwerking in maatregelen

Inrichten/knooppuntontwikkeling (Poort van Hoorn)

•
•
•
•

ruimte voor wonen en werken
realisatie voorzieningen (winkels, publieke voorzieningen)
plek voor hoger beroepsonderwijs
aantrekkelijke stationsomgeving

Gedragsbeïnvloeding

• werkgeversaanpak bij onder andere grote bedrijven en publiekstrekkers, zoals ‘spits mijden’, het stimuleren van alternatieve
vervoerswijzen en flexibele openingstijden
• bedrijfsvervoer
• bevorderen gebruik fiets binnen gemeenten en in regio (bijv E-bike)
• meer en veiliger stallingsmogelijkheden voor fiets bij station Hoorn
• betere afstemming tussen bus- en treindiensten
• innovaties in het openbaar vervoer, zoals vraaggericht werken
richting Noord-Holland Noord

Intelligente Transportsystemen
(ITS en DVM)

• toeritdosering op de A7
• het optimaliseren en verbeteren van verkeersregelinstallaties (VRI’s)
op het onderliggende wegennet
• aanleveren open data naar de Nationale Databank
wegverkeersgegevens (NDW) en service providers

Infrastructuur

• vergroten capaciteit A7 Hoorn Noord-Avenhorn
• realisatie parallelstructuur A7 via Venneweg

Oplossingsrichtingen Purmerend Waterland
In het onderstaande kader zijn de maatregelen voor Purmerend en Waterland opgenomen.
Merk op dat geen maatregelen zijn geformuleerd voor de N235 en N247; deze maatregelen
worden uitgewerkt in andere kaders.
regio

oplossingsrichting

Purmerend Inrichten
Waterland

eerste uitwerking in maatregelen
• realisatie groter aandeel woningbouwopgave in Purmerend

Gedragsbeïnvloeding

• werkgeversaanpak bij onder andere grote bedrijven en publiekstrekkers, zoals spits mijden, het stimuleren van alternatieve vervoerswijzen en flexibele openingstijden
• bevorderen gebruik fiets binnen gemeenten en in regio (bijv E-bike)

Intelligente Transportsystemen
(ITS en DVM)

• het optimaliseren en verbeteren van VRI’s op het onderliggende
wegennet
• aanleveren open data naar NDW en service providers
• bevorderen ketenvervoer door realisatie P+R
• optimalisatie afstemming verkeersmanagement HWN en OWN

Infrastructuur

• verhogen van de capaciteit op de A7 tussen de afslagen Noord
• optimaliseren van de aansluitingen tussen de A7 en de toeleidende
wegen, zoals de Laan der Continenten
• aantal aansluitingen OWN op HWN bezien

Oplossingsrichtingen Zaanstreek
In de onderstaande tabel zijn de oplossingsrichtingen voor de Zaanstreek opgenomen.
Omdat het bij de Zaanstreek gaat om gebiedsopgaven zijn hier de oplossingsrichtingen
anders geclusterd, nl. per gebiedsopgave.
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regio

gebiedsopgaven

Zaanstreek Zaandijk

eerste uitwerking in maatregelen
• Realisatie ruimtelijk programma Zaandijk
• Doorstroming en leefbaarheid A8-Zaandijk / Coenbrug verbeteren,
waarbij brugopeningen Coenbrug aan de orde komen
• Aansluiting / gebruik HWN-OWN verbeteren: aansluiting vanaf
A8-Zaandijk-west, aansluiting Provinciale Weg met ongelijkvloerse
spoorkruising, minder verkeer via kp Zaandam en in aanvulling
daarop afsluiten van aansluiting A8 Zaandijk
• Verbeteren veiligheid en verkeersafwikkeling
Guisweg-spoorwegovergang
• OV-gerichte en leefbare woonmilieus creëren rondom station
Koog-Zaandijk
• Aansluiting station Koog-Zaandijk op de omgeving en ruimtelijke
kwaliteit in de knoop verbeteren
• Optimalisatie DVM / uitbreiding Beter Benutten

Kogerveld

• Realisatie ruimtelijk programma Kogerveld
• Aansluiting / gebruik HWN-OWN verbeteren: aansluiting
woongebieden op HWN optimaliseren, verkeersbewegingen kp
Zaandam beperken
• Doorstroming Bernhardplein verbeteren voor autoverkeer en
ZaanIJtangent, waarbij ook brugopeningen aan de orde komen
• Betere frequentie en betrouwbaarheid treindienst vanaf
Zaandam - Kogerveld
• OV-gerichte en leefbare woonmilieus creëren rondom station
Kogerveld
• Aansluiting station Kogerveld op de omgeving, ruimtelijke kwaliteit
en sociale veiligheid in de knoop verbeteren
• Optimalisatie DVM / uitbreiding Beter Benutten

Zaanstad-Zuid

• Aansluiting / gebruik HWN-OWN verbeteren: capaciteit N516 beter
benutten of uitbreiden, bijvoorbeeld aansluiting Zaanstad - Zuid op
de A8, kruispunt De Vijfhoek
• Realisatie van een aanvullende vaste oeververbinding met
Amsterdam over NZK op locatie van huidige veerpont, om Zaanstad
Zuid een alternatieve ontsluiting te geven en kp Coenplein te
ontlasten
• Verbeteren OV-ontsluiting bedrijventerreinen Zaanstad - Zuid
• Gemengde woon-werkmilieus creëren Achtersluispolder en
Hembrugterrein (herontwikkeling en transformatie)
• Werkgeversaanpak toepassen op herontwikkelings- en
herstructureringslocaties

Oplossingsrichtingen Amsterdam
Voor wat betreft Amsterdam is geen sprake van opgaven, maar van randvoorwaarden, nl.
het draaiende houden van de Ring A10. Er wordt voor deze gemeente dus niet nagegaan wat
eventuele effecten zijn van aanpassing van ruimtelijk beleid en aanleg van additionele
infrastructuur. Twee maatregelen worden wel in beschouwing genomen, nl vraagbeïnvloeding en ITS/DVM. Daarnaast wordt de openstelling van de rijstroken in de Coentunnel als
oplossingsrichting meegenomen. Deze maatregelen kunnen bijdragen aan verbetering van
de bereikbaarheid van de corridor als geheel.
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regio
Amsterdam

oplossingsrichting

eerste uitwerking in maatregelen

Inrichten

• Niet opgenomen

Gedragsbeïnvloeding

• Werkgeversaanpak bij onder andere grote bedrijven en publiekstrekkers, zoals spits mijden, het stimuleren van alternatieve vervoerswijzen en flexibele openingstijden
• Bevorderen gebruik fiets in regio (bijv. E-bike)

Intelligente Transportsystemen
(ITS en DVM)

• Optimalisatie afstemming verkeersmanagement HWN en OWN

Infrastructuur

• Openstelling additionele rijstroken Coentunnel

Oplossingsrichtingen A7/A8 kp Zaandam - A8/A10 kp Coenplein - A10 Coentunnel (vork)
Bij oplossingsrichtingen van deze knelpunten kunnen bovengenoemde maatregelen een
bijdrage leveren omdat ze mogelijk de instroom verminderen tijdens de spitsen. Daarnaast
zijn een aantal specifieke maatregelen mogelijk die in de onderstaande tabel zijn
weergegeven
regio
Vork A7/A8
- A10

oplossingsrichting

eerste uitwerking in maatregelen

Inrichten

• Zie regionale maatregelen

Gedragsbeïnvloeding

• Zie regionale maatregelen
• Regionale fietsinfrastructuur naar Amsterdam verbeteren met
gedragsbeïnvloedingsmaatregelen
• Spitsmijden op vork

Intelligente Transportsystemen
(ITS en DVM)

• Brugopeningen Coenbrug, Prins Bernhardbrug, J.M. den Uylbrug
• CITS en DVM, zoals doseren instroom en ‘dynamisch ontvlechten’
verkeerstromen A8

Infrastructuur

• Uitbreiding capaciteit kp Zaandam
• Robuust met extra verbeteringen
• Inrichten op basis van hoofdstromen
• Verbeterde ‘wijkhuizenvariant’ (aanpassen van weefbewegingen
op kp Zaandam)
• Doorstroming A8 tussen kp Zaandam en kp Coenplein
• Ontvlechten c.q. voorkomen van weefbewegingen
• 2x5
• 2x6 rijstroken, eventueel met aanpassingen voor
‘weefbewegingen’
• Wisselstrook
• Kp Coenplein - Coentunnel
• Verbeteren aansluiting A10 Noord en A8
• Aansluiten wisselbuis/wisselstroken
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6

Zeef 0: toets op
oplossingsrichtingen

Corridorstudie Amsterdam-Hoorn

In deze fase van de verkenning wordt middels een nieuwe toets (zeef 0) nagegaan in
hoeverre de oplossingsrichtingen bijdragen aan de hoofddoelstelling van de verkenning.
Daarbij wordt nagegaan in hoeverre de onderscheiden oplossingsrichtingen bijdragen
aan de oplossing van de bereikbaarheidsopgaven in de corridor. Dit hoofdstuk geeft de
resultaten van deze toets weer. Merk op dat het in deze werkstroom gaat om de effecten
op de bereikbaarheid via de weg. Toetsen op andere relevante bereikbaarheidsdoelen
(OV, ketenmobiliteit en fiets) worden in een afzonderlijke rapportage aan de orde gesteld.

6.1 Inleiding
De hoofddoelstelling van de corridorstudie is om de bereikbaarheid in de corridor
Amsterdam - Hoorn te verbeteren, 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. Bij de formulering van de regionale opgaven staat de
bereikbaarheid dan ook centraal en wordt deze gekoppeld aan de regionale ambities inzake
de economische concurrentiepositie en de aantrekkelijke leefomgeving.
Om inzicht te krijgen in de scope van het vervolg van de Verkenning ten aanzien van in
beschouwing te nemen oplossingsrichtingen is zeef 0 geïntroduceerd. Daarbij wordt
nagegaan of oplossingsrichtingen (en daarmee de onderliggende verzameling van
maatregelen) een bijdrage leveren aan de bereikbaarheid van de corridor. In deze werkstroom gaat het daarbij om de deur-tot-deur bereikbaarheid over de weg.
Daartoe zijn voor de in het voorgaande hoofdstuk onderscheiden oplossingsrichtingen
nadere analyses uitgevoerd om de effecten op bereikbaarheid vast te stellen. Expliciet moet
gesteld worden dat het gaat om indicatieve analyses. Voor meer inzicht is een nadere
uitwerking van de maatregelen nodig, alsmede een precieze toets met bijvoorbeeld een
verkeersmodel.

6.2 Methodiek
Bij de berekening van effecten is gebruik gemaakt van de CROW-Mobiliteitsscan. Dit is een
online quickscan-tool waarmee (brede) bereikbaarheidsanalyses gedaan kunnen worden.
De Mobiliteitsscan is een vereenvoudigde versie van een verkeersmodel en kan ingelezen
data visualiseren en analyseren en tegelijkertijd globaal oplossingsrichtingen verkennen
met vereenvoudigde modelberekeningen. In de gebruikte versie van de Mobiliteitsscan zijn
de verkeersgegevens van de voor deze studie aangepaste VENOM2013 modellen voor 2010,
2015, 2020TP en 2030RC en GE opgenomen.
Voor zover van toepassing zijn met de Mobiliteitsscan ruimtelijke irichtingsmaatregelen,
vraagbeïnvloeding en capaciteitsuitbreiding (infrastructuuruitbreiding/ITS-DVM) als
oplossingsrichtingen meegenomen. Merk expliciet op dat het gaat om analyses naar
potentiële effecten van oplossingsrichtingen. De specifieke invulling van de oplossingsrichCorridorstudie Amsterdam-Hoorn
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ting met concrete maatregelen bepaalt de mate waarin deze potentie wordt gerealiseerd.
Ook is in deze fase niet expliciet gekeken naar de haalbaarheid van of het bestuurlijk
draagvlak voor de maatregel. Dat is onderwerp van de volgende fase van de Verkenning.
Expliciet merken wij op dat niet alle oplossingsrichtingen betrokken zijn bij de analyses. Zo
is niet nagegaan wat de vestiging van voorzieningen voor effecten kan hebben. Ook is niet
nagegaan wat meer generieke effecten zijn van het bieden van meer verkeersinformatie op
de verkeersafwikkeling. Bij gedragsbeïnvloeding is verondersteld dat het OV op orde is (zie
werkstroom 2), zodat het OV voor automobilisten een aantrekkelijk alternatief kan zijn.
Hetzelfde geldt ook voor fietsvoorzieningen (zie werkstroom 2).
Uitwerking oplossingsrichtingen in de Mobiliteitsscan
• Ruimtelijke inrichtingsmaatregelen. Hierbij is nagegaan wat een hypothetische verschuiving van
woningbouwprogramma’s naar knooppunten van OV (conform Maak Plaats) zou opleveren.
Merk op dat het om een hypothetische verschuiving gaat van programma’s binnen de regio’s
om na te gaan of sprake is van invloed van de locatiekeuze op de bereikbaarheid. In werkelijkheid zullen dergelijke verschuivingen moeilijk te realiseren zijn. Beoogd wordt inzicht te krijgen
in effecten indien sprake zou zijn van dergelijke verschuivingen van nieuwe woningen;
• Gedragsbeïnvloeding. Hierbij gaat het om maatregelen die het aantal autoritten in de (ochtend)
spits beïnvloeden. Met mobiliteitsmanagement-maatregelen wordt de automobilist verleid om
niet met de auto in de spits te reizen, door te kiezen om helemaal niet te reizen (thuis werken),
door op een en ander tijdstip te reizen (buiten de spits), dan wel met een andere modaliteit
(bijvoorbeeld fiets of openbaar vervoer) te reizen. In een nadere uitwerking van de maatregel
kunnen de volgende onderdelen worden ingevuld: werkgeversaanpak, evenementen en
publiekstrekkers, spitsmijden / beloningssysteem, informatie en communicatie, aantrekkelijke
alternatieve modaliteiten en routes etc. Deze oplossingsrichting is als generieke maatregel
doorgerekend. Op basis van een meta-analyse van de effecten van het Beter Benuttenpakket in
een groot aantal regio’s is vastgesteld dat nadere invulling van deze maatregel zou kunnen
leiden tot een afname van 7% van het aankomende verkeer in de ochtendspits en vertrekkende
verkeer in de avondspits;
• Infrastructuur en ITS/DVM. De vraag is hoe groot de effecten in het netwerk zijn, als in specifieke
knelpunten door infrastructurele en DVM-maatregelen geen of veel minder vertraging meer zou
ontstaan omdat met deze maatregelen de capaciteit van de weg wordt vergroot. Om deze
maatregelen met de Mobiliteitsscan te kunnen doorrekenen, is verondersteld dat op een aantal
knelpunten de capaciteit zodanig wordt vergroot, dat de vertragingen in de referentiesituatie op
die knelpunten zou worden opgelost. De scan laat dan het effect van de maatregel, die leidt tot
snelheidsvergroting op specifieke netwerkdelen, zien voor een groter deel van het netwerk.
Daarmee wordt bijvoorbeeld getoetst of elders problemen gaan ontstaan. Merk op dat het hier
om een eerste benadering van de effecten gaat; in vervolgfasen zal de capaciteitsuitbreiding bij
specifieke maatregelen moeten worden bepaald en doorgerekend met een regulier
verkeersmodel.
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6.3 Effecten van oplossingsrichtingen
Deze paragraaf geeft de resultaten weer van de effecten van de onderscheiden oplossingsrichtingen op de deur-tot-deur bereikbaarheid over de weg. Daarbij worden de volgende
kanttekeningen op voorhand gemaakt:
• Alleen effecten op bereikbaarheid weg. De toetsen hebben betrekking op de bereikbaarheid over de weg. Andere effecten van de maatregelen worden niet bij deze toets
betrokken. Zo heeft het anders inrichten bij knooppunten tal van andere maatschappelijke en economische baten, waaronder versterken van de agglomeratiekracht van de
regio, vermindering van druk op de groene ruimte, reductie van emissies van schadelijke
stoffen, etc. Voor OV-reizigers en fietsers hebben allerlei maatregelen ook voordelen;
• Specifieke maatregelen zijn gekoppeld aan regio’s/netwerkdelen. In het navolgende
worden maatregelen gekoppeld aan de regio’s waar ze genomen worden en soms aan
specifieke netwerkdelen (‘Vork’). Dit geeft aan waar maatregelen worden genomen. De
gevolgen van de maatregelen kunnen echter breder zijn, zodat ook andere actoren profijt
kunnen hebben;
• Corridor-brede effecten en regionale effecten. Er wordt in het navolgende onderscheid
gemaakt tussen effecten van maatregelen in specifieke regio’s en bredere effecten in de
corridor. Dit onderscheid geeft aan waar de primaire effecten van de maatregel optreedt;
betreft het vooral een specifieke regio of zijn ook belangrijke effecten elders vast te
stellen. Daarbij merken we wel op dat dit een enigszins arbitrair onderscheid is. Immers,
er zijn ook mensen die bijvoorbeeld reizen van Amsterdam naar Hoorn en derhalve
voordeel genieten van maatregelen die in Hoorn worden genomen.
• Kwalitatieve uitkomsten. De resultaten zijn kwalitatief weergegeven met 0, + en ++. De
grenzen hiervan zijn uiteraard enigszins arbitrair. 0 betekent dat geen (noemenswaardige) effecten op de vertragingen zijn vast te stellen, + betekent dat sprake is van
merkbare effecten op de vertragingstijd en ++ betekent dat sprake is van aanmerkelijke
effecten op de vertragingstijd.
De resultaten van de toetsen zijn weergegeven in de onderstaande tabel.
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regionaal effect

effect corridor

Ruimtelijke spreiding van activiteiten:
• West-Friesland

0/+

0

• Purmerend Waterland

**

0(-)

• Zaanstreek

++

0

• Hoorn

++

++¹

• Purmerend Waterland

++

++¹

0/+¹

0/-¹

Infrastructurele maatregelen/ITS-DVM

• Zaanstreek
• Amsterdam (openstelling rijstroken Coen)

+

+¹

nvt

++¹

• Hoorn

+

0/+

• Purmerend Waterland

+

0/+

• Zaanstreek

+

+

• Amsterdam

++

++

• ‘Vork’
Vraagbeinvloeding

1 effect van de maatregel, waarbij geen maatregelen aan kp Zaandam zijn genomen

Ten aanzien van deze tabel kunnen de volgende opmerkingen worden gemaakt. Expliciet
merken we op dat de effecten in het RC-scenario in alle deelgebieden kleiner zijn dan in het
GE-scenario (in RC ongeveer 1/3 van het GE-scenario).
Hoorn
• Ruimtelijke inrichting. Een verschuiving van ruimtelijke plannen met een concentratie in
de poort van Hoorn zou een negatief effect hebben op de bereikbaarheid in Hoorn omdat
hier dan meer autoverplaatsingen te verwachten zijn. Het effect in West-Friesland is
echter positief door het omgekeerde effect. Omdat het gaat om beperkte plannen zullen
de effecten op de corridor A7-A8 echter nauwelijks merkbaar zijn;
• Vraagbeïnvloeding. Hierbij wordt een positief effect op bereikbaarheid in West-Friesland
gezien. Maar de effecten op de corridor zullen naar verwachting beperkt zijn. De
vraagmaatregelen leiden tot een reductie van verplaatsingen naar Hoorn vanuit de
omliggende gebieden. De potentie op de verkeersdruk is zichtbaar op het lokale
wegennet en op de A7, in de ochtendspits vanuit de richting Purmerend en in de
avondspits in beide rijrichtingen vanuit Hoorn;
• Inframaatregelen in West-Friesland en DVM/ITS. Hier zien we een positief effect op de
bereikbaarheid over de weg in West-Friesland en een zekere reductie in de verliestijden
voor het verkeer dan naar andere deelgebied van de corridor gaat. Het vergroten van de
capaciteit van de A7 tussen aansluitingen Hoorn-Noord en Avenhorn leidt tot verandering
van de routekeuze, waarbij de A7 meer wordt gebruikt en de N244 - N246 en de dijk
Enkhuizen - Lelystad minder worden gebruikt. Amsterdam is een belangrijke bestemming
voor verkeer vanuit de regio en veel verschillende verkeersstromen in de regio profiteren
van de betere doorstroming in de bajonet, daarom leidt de maatregel ook tot een
reductie van verliesuren en een verkorting van de reistijd naar Amsterdam.
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Purmerend Waterland
• Ruimtelijke inrichting. Het effect van het veranderen van de spreiding van de woningbouwopgave leidt tot een lokale verschuiving van verplaatsingen en een reductie van
vertraging op het lokale wegennet. Hier kan een negatief effect in Purmerend worden
verwacht omdat er meer auto’s zijn, maar een positief effect in de oostelijke helft van
Waterland (N247). Het effect op de corridor zal echter negatief zijn door een toenemende
belasting van de A7 en N235;
• Infrastructuur en ITS/DVM. Hier zijn positieve effecten vast te stellen op de corridor
A7-A8. Bij voldoende omvang van de capaciteitsverruiming van de A7 zullen effecten ook
neerslaan op het OWN in Waterland. Het vergroten van de capaciteit van de A7 tussen
Purmerend-Noord en kp Coenplein leidt tot regiobrede verandering van de routekeuze en
leidt tot een reductie van verliesuren en een verkorting van de reistijd naar Amsterdam.
De reductie van verkeersdruk zorgt voor rijtijdwinsten voor verschillende andere
regionale verkeersstromen die gebruik maken van het HWN in de omgeving van
Purmerend;
• Vraagbeïnvloeding. De vraag-maatregelen leiden tot een reductie van verplaatsingen naar
bedrijven in de gemeente Purmerend, vanuit de omliggende gebieden. De potentie op de
verkeersdruk is zichtbaar op de A7 en ook op het lokale wegennet naar (ochtendspits) en
vanuit (avondspits) Purmerend.
Zaanstreek
• Ruimtelijke inrichting. Het effect van RO-maatregel leidt tot een lokale verschuiving van
verplaatsingen en een reductie van vertraging op het lokale wegennet;
• Inframaatregelen en DVM/ITS. Het tweezijdig maken van de aansluiting A8 Zaandijk West
en het door een ongelijkvloerse spoorkruising aansluiten van de aansluiting A8 op de
Provincialeweg 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. kp
Zaandam. De maatregel leidt tot een toename van vertraging in het netwerk;
• Beïnvloeding vraag. 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.
Amsterdam
Maatregelen om ruimtelijke spreiding van activiteiten (wonen, werken) te beïnvloeden zijn
in Amsterdam niet aan de orde. Ook infrastructurele maatregelen (vergroten van de
capaciteit van weginfrastructuur) valt buiten de scope van de MIRT Verkenning.
Corridorstudie Amsterdam-Hoorn

Verkeer |

69

In de regio Amsterdam zijn, in het kader van de MIRT-Verkenning, met name oplossingsrichtingen waarmee de mobiliteitsvraag wordt beïnvloed. Te denken valt aan gedragsmaatregelen waarbij het oogmerk is om het aantal autoritten in de (ochtend)spitsperiode te
verminderen. Naar verwachting kunnen dergelijke maatregelen leiden tot 7% reductie van
aankomsten in de ochtendspits cq. vertrekken in de avondspits. Dit is een substantieel
effect.
Maatregelen kp Zaandam - kp Coenplein - Coentunnel
Deze maatregelen zijn uitgebreid onderzocht in het kader van het MIRTonderzoek
Noordkant Amsterdam (MONA). Daar is geconcludeerd dat de kern van de oplossingen voor
de bereikbaarheidsproblemen in de corridor, is de capaciteitsuitbreiding van de A8 inclusief
kp Zaandam en kp Coenplein, zoals opgenomen in de toen geformuleerde basisvariant.
Hierbij wordt de capaciteit van kp Zaandam vergroot, wordt de tussenliggende A8 uitgebreid naar twee maal zes rijstroken en wordt de rijstrookindeling op kp Coenplein aangepast om de capaciteit van de Coentunnel maximaal te benutten. Deze aanpak is voldoende
om een uitbreiding van de capaciteit van de A7 tussen kp Zaandam en Purmerend en/of de
doortrekking van de A8 naar de A9 te faciliteren. Of deze capaciteitsuitbreiding nog volledig
nodig is in het licht van de nieuwste inzichten over de mobiliteitsontwikkeling valt te
bezien in de volgende fase van deze MIRT-verkenning.
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6.4 Adaptief programmeren van maatregelen
De maatregelen in het voorgaande geven de potentie aan van oplossingsrichtingen in 2030.
Deze ontwikkeling is onzeker. Uit de analyse blijkt dat de effectiviteit van de maatregelen in
het RC-scenario (lage groei mobiliteit) fors lager is dan in het hoge economische groeiscenario. Overigens is uit de probleemanalyse gebleken dat ook de omvang van de problematiek fors verschilt tussen beide scenario’s.
Het valt derhalve aan te bevelen om bij de verdere uitwerking van de opgaven en oplossingen expliciet een tijdpad aan te houden. Daarvoor zijn twee argumenten:
• Sommige maatregelen (gedragsbeïnvloeding, DVM) kunnen reeds op korte termijn
soelaas bieden en de groei in de bereikbaarheidsproblemen afremmen;
• Kleine infrastructurele maatregelen kunnen op middellange termijin worden gerealiseerd. Grotere infrastructurele maatregelen vergen een langere planningshorizon;
• De planvorming rondom ruimtelijke ontwikkelingen is een continu proces. Hoe
omvangrijker en ingrijpender de ontwikkeling, hoe zorgvuldiger de planvorminng wordt
ingericht en hoe meer momenten er zijn om bij te sturen;
• Toekomstige economische ontwikkelingen zijn hoogst onzeker, blijkt ook uit de grote
bandbreedtes tussen het RC en GE-scenario. Daarmee ontstaat ook een risico op te grote
dimensionering van maatregelen en daaraan verbonden risico’s inzake de maatschappelijke rentabiliteit. Daarbij merken we wel op dat deze risico’s twee kanten opgaan: bij RC
kan sprake zijn van te grote investeringen en bij GE kan sprake zijn van te lage investeringen om de problematiek adequaat te adresseren.
Het is dan ook wenselijk om in de volgende fasen expliciete adaptatiepaden te ontwikkelen
en kantelpunten te benoemen voor nadere besluitvorming.

Corridorstudie Amsterdam-Hoorn

Verkeer |

71

7

Samenvatting en
conclusies

Corridorstudie Amsterdam-Hoorn

Dit hoofdstuk geeft een samenvatting van de onderzoeksresultaten van de werkstroom
verkeer en conclusies ten aanzien van de vraagstellling van deze fase van de verkenning.

7.1 Inleiding
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM), de provincie Noord-Holland en de
Stadsregio Amsterdam willen dat nu al geanticipeerd wordt op te verwachten toekomstige
knelpunten in de A7-A8 corridor tussen Amsterdam en Hoorn. In de Uitvoeringsagenda
Aanpak Noordkant Amsterdam is daarom besloten dat het Rijk in 2014 start met de
MIRT-verkenning voor de Corridor Amsterdam-Hoorn. De doelstelling van de Verkenning
Corridor Amsterdam Hoorn is het 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. Daartoe wordt een breed-sectorale studie uitgevoerd, waarbij
de bereikbaarheid centraal staat, maar bij oplossingen gezocht wordt naar win-win situaties
waarbij de bereikbaarheid wordt verbeterd, maar ook overige ambities van Rijk en regio
worden gerealiseerd, passend binnen economische en beleidsmatige/juridische
randvoorwaarden.
De eerste fase van de Verkenning is gericht op het vaststellen van de opgaven en het bepalen
van een aantal kansrijke oplossingsrichtingen die in vervolgfasen zullen worden uitgewerkt.
In een aantal werkstromen wordt daartoe de informatie verzameld en besluitvorming
voorbereid. Dit rapport richt zich op de bereikbaarheid over de weg, waarbij het gaat om
deur-tot-deur reistijden. Samen met regionale partners zijn uit de verkeerskundige
probleemanalyse opgaven geformuleerd, oplossingsrichtingen geformuleerd en getoetst op
doelbereik.

7.2 Probleemanalyse en knelpunten
Uit analyses met het voor deze studie aangepaste verkeersmodel VENOM voor 2020 en 2030
GE en RC is gebleken dat:
• (Bereikbaarheidsindicator). De bereikbaarheid van bestemmingen in Amsterdam vanuit
herkomsten in gemeenten Hoorn, Purmerend en Zaanstad in de ochtendspits is relatief
slecht. De slechte bereikbaarheid hangt samen met vertraging die ontstaat op de A7 ter
hoogte van Purmerend, op de A7 voor kp Zaandam en op de A8 tussen kp Zaandam en kp
Coenplein. Voor bestemmingen in Zaanstad geldt aanvullend dat de bereikbaarheid voor
vertrekken vanuit de regio IJmond relatief slecht is. Verkeer dat vertrekt vanuit Zaanstad
loopt op de gemeentelijke wegen vertraging op als ze via de aansluiting N516 Kolkweg de
A8 oprijdt. Vanuit Purmerend en Waterland loopt verkeer niet alleen op de A7, maar ook
op de N235 vertraging op richting Amsterdam. In Hoorn loopt het verkeer vertraging op,
op de wegen die vanuit Hoorn aansluiten op de A7. Oorzaak daarvan ligt in de vertraging
die het gevolg is van capaciteitsproblemen in de bajonet N23 - A7;
• (Reistijdtrajecten). Op basis van analyses op specifieke reistijdtrajecten is vastgesteld dat
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sprake is van knelpunten in de deur-tot-deur reistijden over de weg, in de ochtendspits
vooral voor noord-zuid gerichte trajecten in de corridor. De Oost-Westverbingen richting
Zaanstad scoren hier minder slecht, hetgeen erop duidt dat vooral het omrijden hier een
belangrijk probleem is (naast problemen met de leefbaarheid in de gemeente Zaanstad).
Deze problemen doen zich voor in zowel het lage als hoge groeiscenario, al komen ze in
het GE-scenario sterker naar voren dan in het RC-scenario;
• (Knelpunten HWN). Gebleken is dat de grootste knelpunten op het HWN liggen rondom
steden Hoorn, Purmerend en Zaanstad en dat de HWN-delen die de stedelijke gebieden
verbinden geen knelpunten laten zien. Deze knelpunten doen zich zowel in RC als in het
GE-scenario voor en kunnen derhalve als ‘robuust’ worden aangemerkt. Daarnaast
kunnen in het GE-scenario een aantal aanvullende knelpunten worden vastgesteld op de
A10 (kp Coenplein, A10 oost incl. Zeeburgertunnel) en de A1 voor kp Diemen)
• (Knelpunten OWN). Ook op het regionaal en stedelijk wegennetwerk zijn knelpunten
geïdentificeerd die van betekenis zijn voor de afwikkeling van het verkeer in de corridor.
Deze samenhang heeft enerzijds invloed op de bereikbaarheid over de weg uitgaande van
deur-tot-deur verplaatsingen waarbij een deel van de reis over het OWN wordt uitgevoerd.
Anderzijds is ook sprake van bredere netwerkeffecten van de knelpunten op het stedelijk
en regionale net; automobilisten zoeken dan andere routes hetgeen een extra belasting
voor de corridor kan betekenen.
Opmerkelijk is dat sprake is van grote verschillen tussen het GE en RC-scenario, ook al
komen de knelpunten wel grotendeels overeen. De omvang van de voertuigverliesuren in
GE zal ongeveer 50% groter zijn dan in RC. Daarbij wordt verwacht dat in 2030 bij het
RC-scenario zelfs sprake is van een daling in het aantal voertuigverliesuren in het
studiegebied ten opzichte van de huidige situatie. Dit kan gevolgen hebben voor
mogelijkheden van verschillende oplossingsrichtingen en de kosteneffectiviteit daarvan.
Ook is vastgesteld dat sprake is van relatief veel vertraging op het OWN (inclusief
vertragingen op de N235 en de N247), al moet hierbij wel worden gesteld dat het om
indicaties van voertuigverliesuren gaat.
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. Uit onderzoek naar deze samenhang in het
kader van deze Verkenning is gebleken dat 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 zekere verslechtering van de doorstroming op
een aantal trajecten op de noord-zuidcorridor in de ochtendspits, al is het effect op de
omvang van de reeds benoemde knelpunten beperkt. Er is sprake van een toename van de
terugslag op de A8 ten oosten van kp Zaandam met een toename van de voertuigverliesuren. De verkeersprestatie neemt wel fors toe.
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Verdiepende analyses
Om meer inzicht te krijgen in een aantal achtergronden van de knelpunten en de reizen die
daardoor geraakt worden zijn een aantal verdiepende analyses uitgevoerd. Belangrijkste
uitkomsten daarvan zijn:
• (Ruimtelijke interacties). Het deelgebied Hoorn heeft een relatief sterke relatie met
Alkmaar en Waterland en in mindere mate met Amsterdam. De deelgebieden Waterland
en Zaanstad hebben een relatief sterke relatie met Amsterdam. In Zaanstad is sprake van
een sterke spreiding van de bestemmingen, wat wordt verklaard door de centrale ligging
van dit gebied in het studiegebied. Vanuit Amsterdam gaat er relatief weinig autoverkeer
richting de corridor Amsterdam - Hoorn.
• (Onderzoek weggebruikers). Ten behoeve van de corridorstudie zijn weggebruikersenquetes geanalyseerd op de N247, de A8 bij Zaanstad en de A7 bij Beemster. Meer dan de
helft van de mensen op de drie meetlocaties reist kortere en middellange afstanden (tot
60 km); in vergelijking met andere delen van de Randstad is sprake van meer regionaal
verkeer dan lange afstandsverkeer (>60 km). Bij 25% van de verplaatsingen is sprake van
files. Van de respondenten accepteert 60% deze vertraging, meer dan gemiddeld in de
Randstad. Van de mensen in de file kiest 25% regelmatig, vaak of altijd andere routes voor
en/of tijdens de reis om files te vermijden. Slechts een beperkt deel zoekt een andere
vervoerwijze mede ook al omdat bijvoorbeeld het OV in de spits vol zit. De meeste
respondenten overwegen ook niet om met een andere vervoerwijze te gaan. Toch zegt
een meerderheid dat ze de rit met het openbaar vervoer hadden kunnen maken. De lange
ov-reistijd is meestal de reden om voor de auto te kiezen. Ongeveer 1/3 zegt wel eens thuis
te werken. Dit percentage is relatief laag ten opzichte van andere locaties in de Randstad.
• (Betrouwbaarheid). Uit het onderzoek wordt afgeleid dat de onbetrouwbaarheid van het
netwerk in 2030 RC afneemt ten opzichte van 2010, vooral op autosnelwegen. De
ontwikkeling in de ochtend- en avondspits is vergelijkbaar. De onbetrouwbaarheid in
2030 GE neemt toe ten opzichte van 2010, neemt relatief sterker toe op de snelwegen
(met uitzondering van de ochtendspits), neemt in de avondspits relatief sterker toe dan in
de ochtendspits en neemt in de restdag t.o.v. de spitsen sterk toe.
• (Goederenvervoer). Op basis van globaal onderzoek is vastgesteld dat veel bereikbaarheidsknelpunten van het goederenvervoer over de weg overeenkomen met die van het
personenvervoer. Wel wegen deze knelpunten zwaar voor de sector; er zijn naast de
hogere waardering van tijdsverliezen ook verborgen kosten, zoals het niet optimaal
kunnen kiezen van het tijdstip van de dag waarop het vervoer plaatsvindt. Uiteraard zijn
er ook specifieke problemen voor de sector, zoals de verzorgingsplaatsen en vrachtwagenparkeren. Naast bouwmaterialen is de distributie en agrologistiek belangrijk in de
regio. Mogelijk kan de sector een bijdrage leveren aan verbetering van de bereikbaarheid
over de weg door verschuiving van het vervoer van weg naar water. Ook kunnen maatregelen worden bedacht die het gebruik van de weg voor goederenvervoer buiten de spits
bevorderen. Tenslotte kan gewezen worden op de potentie van logistieke ontkoppelpunten die de belasting van het stedelijk net kunnen verminderen.
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• (Opvangcapaciteit Ring A10). Uit onderzoek met het microsimulatiemodel MOTUS is
gebleken dat toename van de intensiteiten op de A8 leidt tot additionele vertragingen op
de Ring A10. Deze vertragingen zijn echter gemiddeld kleiner dan twee maal de free-flow
reistijd als de intensiteiten op de A8 met minder dan 35% toenemen (ten opzichte van de
GE-intensiteiten zonder oplossing van kp Zaandam en doortrekking van de A8).
Vastgesteld is dat deze toename wel tot additionele vertraging voor kp Coenplein zal
leiden; dit knooppunt lijkt als een trechter te functioneren. Daarnaast kan worden
vastgesteld dat de toename van de intensiteiten op de A8 leidt tot vergroting van de
onbetrouwbaarheid van de reistijden. Daarvoor zijn geen normen geformuleerd.
• (Reistijdverhoudingen auto en OV). Weggebruikers hebben aangeven dat ze de
reistijdverhoudingen tussen auto en OV te groot vinden. Nagegaan is in welke mate dit op
basis van feiten kan worden onderbouwd. Op basis van vergelijking van deze verhouding
blijkt dat deze op een aantal relaties kunnen worden verbeterd. Het betreft vooral
oost-west relaties (haaks op de corridor) en relaties waarbij men naar gebieden wil reizen
buiten de hoofdstations als Amsterdam CS, Schiphol, etc.).

7.3 Ambities en opgaven
Op basis van het voorgaande zijn een aantal opgaven afgeleid voor wat betreft de bereikbaarheid over de weg. Daarbij is nagegaan hoe deze passen binnen de ruimtelijke en
economische ambities van Rijk en regio. In de onderstaande tabel zijn deze weergegeven.
Regio

Opgave

Toelichting

Hoorn/West Het versterken van de centrumfunctie van Hoorn en van de
Friesland
economische concurrentiepositie van het bedrijfsleven in de regio
West-Friesland door het in samenhang verbeteren van zowel:
De bereikbaarheid op het HWN en de bijbehorende aansluitingen op
het OWN;
Realisatie van de ontwikkeling van de Poort van Hoorn.

Versterking Poort als
aantrekkelijke vestigingsplaats
voor bedrijven, voorzieningen en
huishoudens. Verwacht wordt dat
de gehele regio daarvan zal
profiteren.

Purmerend
Waterland

Verbetering bereikbaarheid en leefbaarheid in Waterland en
bevordering groei van toerisme.

Het lopende vraagstuk inzake de
additionele opvang van een deel
van de woningbouwopgave
MRA) is in deze Verkenning nog
niet meegenomen.

Zaanstad/
Zaanstreek
•

Drie integrale gebiedsopgaven:
Zaandijk: Verbeteren multimodale bereikbaarheid Zaandijk om
gebiedsontwikkeling in een aantrekkelijke leefomgeving rondom het
station mogelijk te maken en bestaande bereikbaarheidsknelpunten
op te lossen.’
Kogerveld: Verbeteren multimodale bereikbaarheid locatie Kogerveld
om gebiedsontwikkeling in een aantrekkelijke leefomgeving rondom
het station mogelijk te maken en bestaande bereikbaarheidsknelpunten op te lossen.
Zaanstad Zuid. Verbeteren multimodale bereikbaarheid Zaanstad in
relatie tot te herontwikkelen en transformeren bedrijventerreinen en
om bestaande bereikbaarheidsknelpunten te ontlasten.

Hier is sprake van een zeer sterke
samenhang tussen de benoemde
bereikbaarheidsopgaven en de
ruimtelijke opgaven. De geplande
ontwikkelingen op het gebied van
werkgelegenheid, woningbouw
en toerisme 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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Amsterdam

Het laten functioneren van de Ring A10 wordt gezien als randvoorwaarde bij oplossingen.

Wel kan Amsterdam bijdragen
aan het verbeteren van de
bereikbaarheid in de corridor als
geheel.

kp Zaandam
naar kp
Coenplein
en
Coentunnel

Verbetering van de doorstroming van kp Zaandam tot kp Coenplein/
Coentunnel teneinde een bijdrage te leveren aan de bereikbaarheid
en de economische ontwikkeling van de gehele corridor
Amsterdam-Hoorn.

Kp Zaandam is een van de
grootste fileknelpunten in de
corridor. Oplossingen zullen
echter gevolgen hebben voor
doorstroming richting kp
Coenplein en Coentunnel.
Daarom wordt deze opgave als
geheel geformuleerd.

7.4 Oplossingsrichtingen
In dit stadium van de Verkenning zijn bij elk van de opgaven eerste gedachten ontwikkeld
over maatregelen passend binnen vier oplossingsrichtingen:
• Inrichting, waarbij het vooral ging om de situering van wonen. In het onderzoek is niet
ingegaan op de situering van werklocaties en voorzieningen, al speelt dit wel een rol in
een aantal regio’s, zoals Hoorn en Zaanstad;
• Gedragsbeïnvloeding. Daarbij gaat het om een groot aantal maatregelen die het voor
reizigers aantrekkelijk maken om de auto in de spits niet te gebruiken door niet te reizen
(thuis werken) of met een andere modaliteit (bijvoorbeeld fiets of openbaar vervoer) te
reizen of op een en ander tijdstip te reizen (buiten de spits). In een nadere uitwerking van
de maatregel kunnen de volgende onderdelen worden ingevuld: werkgeversaanpak,
evenementen en publiekstrekkers, spitsmijden / beloningssysteem, informatie en
communicatie, verbetering aantrekkelijkheid alternatieve modaliteiten en routes, etc
• Innovaties: ITS en Dynamisch Verkeersmanagement (DVM). Hierbij gaat het om
maatregelen zoals het verschaffen van actuele reisinformatie vooraf en tijdens de reis,
optimaliseren van verkeersregelingen binnen de gemeente, toeritdosering en
afstemming.
• Infrastructuur. Hierbij gaat het om fysieke uitbreiding van de infrastructuurcapaciteit,
bijvoorbeeld met additionele rijstroken of openstelling van de gereserveerde rijstroken in
de Coentunnel.
Er bestaat onzekerheid over de toekomstige economische en demografische ontwikkelingen. Ook bestaan verschillen in de tijd die nodig is voor uitwerken en implementeren van
uiteenlopende maatregelen. Voor een optimale afstemming van de maatregelen op de
ontwikkelingen, is het wenselijk om in een volgende fase het adaptief programmeren van
maatregelen nader uit te werken.

7.5 Zeef 0: effecten van oplossingsrichtingen op bereikbaarheid weg
De oplossingsrichtingen, en een eerste uitwerking naar maatregelen, zijn getoetst op
doelbereik. Daarbij is nagegaan wat de effecten kunnen zijn van maatregelen op de
bereikbaarheid, zowel binnen elk van de regio’s, als op de corridor als geheel. Merk op dat
de precieze invulling van de oplossingsrichting uiteraard het werkelijke effect zal bepalen.
Corridorstudie Amsterdam-Hoorn

Verkeer |

77

regionaal effect

effect corridor

Ruimtelijke spreiding van activiteiten:
• West-Friesland
• Purmerend Waterland
• Zaanstreek

0/+
+
++

0
0
++

Infrastructurele maatregelen/ITS-DVM:
• Hoorn
• Purmerend Waterland
• Zaanstreek
• Amsterdam (openstelling rijstroken Coen)
• ‘Vork’

++
++
0/+1
+
nvt

++1
++1
0/-1
+1
++1

+
+
+
++

0/+
0/+
+
++

Vraagbeinvloeding:
• Hoorn
• Purmerend Waterland
• Zaanstreek
• Amsterdam

1: effect van de maatregelen, waarbij aan kp Zaandam geen maatregelen zijn genomen.

7.6 Epiloog
Deze eerste fase van de Verkenning laat zien dat in de corridor sprake is van bereikbaarheidsproblemen waarbij normen die Rijk en regio stellen worden overschreden. Door de
samenhang van de problemen op netwerkniveau is het van belang dat deze door Rijk en
regio in samenhang worden opgepakt; partiële maatregelen kunnen ertoe leiden dat de
problemen alleen maar worden verschoven.
Toets van de oplossingsrichtingen laat zien dat meerdere oplossingsrichtingen effect zullen
sorteren. Gezien de grote verschillen tussen de economische scenario’s lijkt daarbij een
adaptieve aanpak wenselijk, waarbij Rijk en regio afspraken maken over de inzet van
maatregelen op basis van een aantal duidelijk afgesproken uitwerkingen van kantelpunten.
Daarbij ligt het ook voor de hand om de bestaande problemen voortvarend aan te maken
met maatregelen die op korte termijn zijn te realiseren.
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