MIRT-verkenning Corridorstudie Amsterdam-Hoorn
Analysefase

Amsterdam
Deelrapport Verkeer

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

Inleiding

Corridorstudie Amsterdam-Hoorn

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

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

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

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

1 MIRT: Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM)
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2

Bereikbaarheid van
Amsterdam

Corridorstudie Amsterdam-Hoorn

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

2.1 Inleiding en scope
In dit hoofdstuk wordt gekeken naar de bereikbaarheid van/in Amsterdam. Voor wat betreft
de weg wordt ingegaan op knelpunten op het hoofdwegennet en het onderliggende
wegennet, met name het stedelijke wegennet Amsterdam en de interactie tussen deze
netwerken. Daarnaast wordt ingegaan op het OV en de fiets.

Figuur 2.1

Overzicht netwerk regio Amsterdam

2.2 Bereikbaarheid weg
Amsterdam vormt de zuidelijke begrenzing van de bestudeerde corridor. De A7 vanuit
Hoorn en Purmerend sluit in knooppunt Zaandam aan op de A8; de A8 vervolgt richting
Amsterdam en sluit in kp Coenplein aan op de Ring A10. Verkeer vanuit de corridor bereikt
Amsterdam ook via de N235 vanuit Purmerend en de N247 vanuit Edam/Volendam. Deze
provinciale wegen komen ten noorden van Amsterdam samen bij ’t Schouw en lopen als
N247 verder naar de Knoop A10 - N247 - S116.
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De aantrekkingskracht van Amsterdam op de regio is groot. In de ochtendspits ontstaan op
de verschillende wegen naar Amsterdam knelpunten met de doorstroming van het verkeer.
De voorliggende MIRT Verkenning richt zich op het verkeer in de corridor Amsterdam Hoorn. Parallel loopt de provinciale studie “KANS”, die zich specifiek richt op de Knoop van
A10, N247 en S116. Daarnaast wordt in het project Bereikbaarheid Waterland door de
provincie gekeken naar maatregelen voor optimalisatie van de N235 en N247.
In het navolgende worden specifieke onderdelen van het bereikbaarheidsonderzoek weg
beschreven.
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2.3 Bereikbaarheidsindicator
Onderstaande afbeeldingen geven de relatieve bereikbaarheid over de weg weer van
Amsterdam. In de figuren wordt onderscheid gemaakt naar vertrekken vanuit en aankomsten in Amsterdam, in de ochtend- en avondspits. Elke figuur is onderverdeeld in acht
windrichtingen en drie afstandsklassen, waarvan de grenzen op 7,5 en 30 km liggen. Een
(donker) rode kleur duidt op een relatief (erg) slechte bereikbaarheid; de (donker) groen
gekleurde partjes zijn (erg) goed bereikbaar1. Licht rood (roze) en licht groen geven aan dat
de bereikbaarheid dicht bij de gemiddelde bereikbaarheid van alle verplaatsingen in het
netwerk ligt.

avondspits

aankomsten

vertrekken

ochtendspits

Figuur 2.2 Bereikbaarheidsindicator Amsterdam, 2030 GE²
1 ‘Goed’ en ‘slecht’ bereikbaar zijn in de Bereikbaarheidsindex relatieve begrippen. De vertraging die de verplaatsingen ondervinden
wordt afgezet tegen een referentiewaarde, die de gemiddelde vertraging van alle verplaatsingen in het VENOM-model weergeeft. Valt
een reistijd boven deze referentiewaarde, dan is sprake van een relatief slechte bereikbaarheid
2 GE: Global Economy-scenario, groeiscenario van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), met relatief hoge groei
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Uit de figuren komt naar voren dat de bereikbaarheid van bestemmingen in Amsterdam in
de ochtendspits (figuur linksonder) vanuit de noord-noordoostelijke regio relatief slecht is.
Dat geldt op elk van de onderscheiden afstandsklassen. Ook vanuit noord-noordwestelijke
richting tonen de figuren dat de bereikbaarheid van Amsterdam onder druk staat.
De figuur linksboven laat zien dat in de ochtendspits bestemmingen in Uithoorn,
Amstelveen en Rotterdam vanuit Amsterdam relatief slecht bereikbaar zijn. Een (technische) verklaring hiervoor is dat in dit gebied het netwerk minder gedetailleerd is opgenomen dan dichter bij Amsterdam. Omdat het netwerk minder detail kent, zijn omrijafstanden en rijtijden naar dit gebied relatief groot. Dit valt buiten de scope van deze MIRT
verkenning, die zich richt op de corridor Amsterdam - Hoorn.

2.4 Trajecten
Ontwikkelingen in de bereikbaarheid zijn ook gemeten in termen van reistijden op 31
regionale trajecten van deur tot deur, die samen met de regionale overheden zijn vastgesteld. Uit de verkeersanalyse komt naar voren dat reistijden de daarvoor gezamenlijk
vastgestelde reistijdnormen overschrijden. In deze paragraaf wordt nagegaan welke delen
van het regionaal- en stedelijk net daarbij betrokken zijn.
Trajecten naar of vanuit Amsterdam, waarop de rijtijdnorm in het 2030 RC- en GE-scenario1,
in ochtend- en avondspits wordt overschreden, zijn de volgende:
• Edam-Volendam - Amsterdam Centrum;
• Hoorn - Amsterdam Noord (in RC alleen in de ochtendspits);
• Den Oever - Amsterdam Centrum, alleen in de ochtendspits.
In het 2030 GE-scenario zijn er additionele knelpunten op deze trajecten:
• Purmerend - Amsterdam Centrum;
• Zaandam - Amsterdam Centrum;
• Hoorn - Amsterdam-zuidoost (alleen ochtendspits);
• Enkhuizen - Amsterdam Nieuw west (alleen ochtendspits);
• Purmerend - Amsterdam Zuidoost (alleen ochtendspits);
• Edam-Volendam - Amsterdam nieuw West (alleen ochtendspits).
Concluderend zien we in deze opsomming van trajecten dat in de ochtendspits in 2030 GE
de rijtijdnorm op uiteenlopende trajecten vanuit de corridorregio naar verschillende
bestemmingsgebieden in en om Amsterdam wordt overschreden. Een relatie tussen de
trajecten en de oorzaken van de overschrijdingen kan worden gelegd door in te zoomen op
specifieke knelpunten in het wegennet. Daarop wordt in de volgende paragraaf ingegaan.
1 GE: global economy-scenario met relatief hoge groei, RC: regional communities-scenario met relatief lage groei. Opgesteld door het
Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). In december 2015 hebben PBL en CPB nieuwe scenario's gepresenteerd, die op dit moment
nog niet in de uitkomsten van de verkeersmodellen beschikbaar zijn
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2.5 Knelpunten wegennet
Doel van deze paragraaf is de knelpunten te beschrijven op het hoofdwegennet en de
aansluitingen daarvan met het onderliggende wegennet en de overige knelpunten op het
onderliggende wegennet.
Aansluitingen onderliggend wegennet - hoofdwegennet
De navolgende afbeeldingen geven de kiemen weer van vertraging (rood) en de terugslag
daarvan (blauw) in de ochtendspits op het verkeersnetwerk in Amsterdam e.o. De linker
figuur toont de situatie in het lage RC-groei scenario, de rechter figuur toont het hoge
GE-scenario.
2030 RC-scenario

2030 GE scenario

ochtendspits

avondspits

Figuur 2.3 Congestiebeeld Amsterdam e.o. in 2030 RC en GE-scenario

De figuur van de ochtendspits in het 2030 RC-scenario laat zien dat op de A8 voor en na
knooppunt Zaandam vertraging ontstaat. Daarbij speelt een rol dat het netwerk in het
model een onvolkomenheid bevat in het knooppunt: de spitsstrook vanuit Purmerend in
kp Zaandam loopt in het model niet door, over een kleine lengte is in het model de
capaciteit van de weg gereduceerd. Dit leidt er mogelijk toe dat de terugslag op de A7 wordt
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overschat en de filevorming op de A8 voor kp Coenplein wordt onderschat.
In het 2030 GE-scenario zien we dezelfde locaties van knelpunten terugkomen, met een
grotere omvang van de vertraging.
In de ochtendspits valt (in beide scenario’s) op dat op de A9 van kp Badhoevedorp naar
Amstelveen vertraging optreedt. Dit valt buiten de scope van de corridorstudie.
In de avondspits komen minder sterke knelpunten naar voren dan in de ochtendspits. Er
zijn knelpunten rondom kp Zaandam voor verkeer vanuit Amsterdam. Hierbij zij opgemerkt
dat in het knooppunt Zaandam richting Purmerend de spitsstrook in het model later begint
dan in de praktijk, waardoor over een kleine lengte de capaciteit is gereduceerd. Dit leidt er
mogelijk toe dat de terugslag op de A8 voor kp Zaandam wordt overschat en de filevorming
op de A7 richting Purmerend wordt onderschat.
Overige onderliggend wegennet
Uit bovenstaande figuur 2.3 komt naar voren dat in de ochtendspits vertraging ontstaat
vanuit Purmerend en Waterland richting Amsterdam, op de N235 en N247. Onderstaande
figuren tonen de verhouding tussen de verkeersdruk (intensiteit) en de capaciteit van de
situatie in het 2030 RC-scenario. Deze zgn I/C-verhouding geeft een indicatie van de
vertraging. Het beeld uit het model is dat in 2030 de vertraging ontstaat bij ’t Schouw. Bij de
provincie bestaat het beeld dat in de huidige situatie de vertraging ontstaat bij aansluiting
16 van de N247 op de A10. Binnen het project KANS (Knoop A10, N247, S116) verrichten de
regionale partners onderzoek naar verbetering van deze knoop.
De afbeelding van de avondspits toont daarnaast vertraging op de N247 die vanaf het
kruispunt bij ’t Schouw terugslaat richting A10.
De navolgende figuren tonen de verhouding tussen de intensiteit en de capaciteit (I/Cverhouding), in het 2030 RC-scenario.
ochtendspits

avondspits

Figuur 2.4 Verhouding tussen intensiteit en capaciteit op onderliggend wegennet, m.n. stedelijk wegennet Amsterdam, 2030 RC
Bron: Mobiliteitsscan, bewerking MuConsult
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Uit de figuren komt naar voren dat op verschillende doorgaande stedelijke S-routes in
ochtend- en avondspits de I/C-verhouding hoog is.
Knelpunten t.b.v. corridorstudie
In de voorliggende MIRT Verkenning nemen we de navolgende regionale bereikbaarheidsknelpunten t.a.v. de weg mee. De eerder beschreven criteria van de bereikbaarheidsindicator en de deur-tot-deur rijtijden zijn gebruikt in de regionale werkgroepen om tot een
gedragen beeld te komen van de knelpunten. Deze knelpunten treden op in het 2030
GE-scenario, in het lagere RC-scenario komen de knelpunten minder nadrukkelijk naar
voren:
• A10 kp Coenplein, waar in de ochtendspits het verkeer vanuit de corridor richting
Amsterdam niet zonder vertraging verwerkt kan worden, mogelijk als gevolg van
rijstrookwisselingen voor het knooppunt;
• A10 oost incl Zeeburgertunnel, waar in het hoge groeiscenario grote verkeersdruk
ontstaat op de A10, op een traject met meerdere aansluitingen op relatief korte afstand
van elkaar
• A1 voor kp Diemen, ook hier ontstaat in het hoge groeiscenario een grote verkeersdruk,
waarbij rijstrookwisselingen voor kp Diemen mogelijk een rol spelen.

Figuur 2.6 Overzicht knelpunten regio Amsterdam e.o.
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Merk op dat de knelpunten in Waterland (N235, N247) door de provincie worden onderzocht
in de studie Bereikbaarheid Waterland.

2.6 Bereikbaarheid OV
In de onderzoeksrapportage van werkstroom 2 (OV, Ketenmobiliteit en fiets) wordt een
uitgebreide analyse beschreven van de knelpunten in OV. Belangrijkste uitkomsten voor
Amsterdam zijn de volgende:
• Hoornse lijn;
• Zaanlijn;
• Bussen uit Waterland;
• Bussen uit de Zaanstreek.
Hoornse Lijn
De intercitydienst op spoorlijn Amsterdam - Zaandam - Hoorn - Enkhuizen trekt veel
reizigers, wat met name te verklaren is uit de snelle verbinding tussen West-Friesland en
Amsterdam. Deze dienst biedt goede kansen om het OV een bijdrage te laten leveren aan
het verminderen van de belasting van A7. Om deze kansen te benutten is het noodzakelijk
om de belangrijkste knelpunten van deze treindienst op te lossen.
De capaciteit in de spitsrichting (’s morgens richting Amsterdam, ’s middags richting
Enkhuizen) is thans nauwelijks toereikend, waardoor reizigers vaak moeten staan. Een
tweede knelpunt is de lage punctualiteit en het hoge uitvalpercentage. Dit wordt zowel
veroorzaakt door de hoge bezetting op het baanvak Amsterdam Centraal - Zaandam als door
de lange route van de IC, die vanuit Amsterdam door rijdt naar Amersfoort Schothorst en
Deventer. Hierdoor worden vertragingen die elders in het net ontstaan doorgegeven aan de
Hoornse Lijn wat de relatief hoge rituitval tussen Hoorn en Enkhuizen verklaart.
De stoptreinen (Sprinters) op de Hoornse Lijn verbinden Hoorn via Purmerend met
Zaandam, Amsterdam West en Schiphol. Reizigers met bestemming Amsterdam moeten in
Zaandam overstappen, wat door de hoge frequentie op de Zaanlijn (4 IC’s en 4 stoptreinen
per uur) in de richting Amsterdam Centraal en Bijlmer, ondanks de beperkte punctualiteit
geen ernstige knelpunten oplevert. In de tegenrichting is dit echter wel hinderlijk, omdat
door de lage frequentie (halfuurdienst) reizigers naar Purmerend en Hoorn bij vertragingen
worden geconfronteerd met lange wachttijden.
Zaanlijn
De treindienst op de Zaanlijn is volledig op Amsterdam Centraal gericht, waardoor reizigers
naar Amsterdam west en Schiphol moeten overstappen. Dit kan eens per half uur in
Zaandam (op de stoptrein van de Hoornse Lijn) of vaker op Amsterdam Sloterdijk. Ondanks
de intensieve treindienst is ook op de Zaanlijn sprake van capaciteitsknelpunten. Met name
bij de stoptreinen komt het vaker voor dat reizigers op het station moeten achter blijven
Corridorstudie Amsterdam-Hoorn
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omdat de trein onvoldoende capaciteit biedt. Ook hier is een uitbreiding van de capaciteit
noodzakelijk om verdere groei van het aantal reizigers te faciliteren en essentieel wanneer
het de bedoeling is dat de groei wordt gerealiseerd door overstappers vanuit de auto. Ook
hier geldt dat de mogelijkheden om de capaciteit te vergroten afhangen van de ruimte die
bestaat voor een verdere verdichting van de treindienst en het verlengen van treinen
(danwel de inzet van dubbeldeks-stoptreinmaterieel).
Bussen uit Waterland
De regio Waterland beschikt over een zeer goed ontwikkeld busnet, waarmee grote
aantallen reizigers vervoerd worden. Het aandeel van de bus in de totale mobiliteit is
hierdoor bijzonder groot en neemt, mede door de invoering van R-net, nog steeds toe.
Een verdere toename van het aantal reizigers vanuit de eigen regio is goed mogelijk, dit kan
evenwel in de ochtendspits tot capaciteitsknelpunten leiden. De ingebruikname van de
Noord-zuid-metrolijn in Amsterdam heeft tot gevolg dat alle bussen het metrostation
‘Noord’ aan doen. Het merendeel van de bussen eindigt hier, de rest (cira 25%) rijdt door
naar Centraal Station.
De ingebruikname van de Noord-zuidlijn biedt het busvervoer grote kansen, omdat het
bijdraagt aan verkorting van de reisduur op de verplaatsingen naar het centrum van
Amsterdam en naar de Zuidas. Ondanks de extra overstap wordt van de metroverbinding
verwacht dat de gemiddelde reistijd vanuit Amsterdam-Noord naar bestemmingen in het
centrum en verder afneemt. Om de kansen te kunnen benutten is het van belang de
overstap zowel functioneel als operationeel vanuit klantbelang vorm te geven.
Bussen uit de Zaanstreek
Het busvervoer in de Zaanstreek fungeert slechts in beperkte mate als ‘feeder’ op de
treindiensten naar Amsterdam en Schiphol, omdat de aansluitingen niet optimaal zijn.
Dit vermindert de aantrekkelijkheid van de bus als voor- en natransport voor de trein naar
Amsterdam en Schiphol, en daardoor de aantrekkelijkheid van het gehele OV. Op het
hoofdstation van Zaandam speelt dit probleem niet, omdat hier zoveel treinen naar
Amsterdam (en, meestal met overstap in Sloterdijk, naar Schiphol) vertrekken dat overdag
altijd sprake is van een snelle overstap.
De oostzijde en het centrum van Zaandam zijn door R-net-lijnen verbonden met Amsterdam
Noord en Centraal. De reisduur naar Amsterdam Centraal is weliswaar langer dan per trein,
waar tegenover staat dat rechtstreeks en tegen een lager tarief kan worden gereisd.
Opmerkelijk is dat het P+R-terrein ‘Afrit 2’ in Wijdewormer (gelegen aan de A7 kort voor
knooppunt Zaandam) alleen een directe verbinding met Amsterdam-Sloterdijk heeft.
R-net-lijn 395 legt deze afstand in 36 minuten af, tegen een filevrije rijtijd van 12 minuten
met de auto. Een directe verbinding met Amsterdam Centraal ontbreekt.
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Afstemming bussen en trein
Op een aantal vervoerrelaties heeft de reiziger de keuze uit trein en bus, zoals bijvoorbeeld
Zaandam - Amsterdam en Hoorn - Amsterdam. Wanneer bij één van beide vervoerwijzen
een verstoring optreedt zou de reiziger kunnen uitwijken naar de andere OV-modaliteit,
bijvoorbeeld bij een afsluiting van de IJ-tunnel of een storing in de Hemtunnel. Het
tariefsysteem biedt deze flexibiliteit echter niet, ondanks het bestaan van de OV-chipkaart.
De reiziger dient vooraf een keus te maken uit trein of bus, wanneer hij wegens een storing
het andere vervoermiddel wil gebruiken moet hij daarvoor de ritprijs betalen.

2.7 Bereikbaarheid fiets
De fiets is het snelst groeiende vervoermiddel in de stadsregio Amsterdam, autonoom en in
combinatie met het gebruik van het openbaar vervoer en op de langere afstanden. Ook zijn
de reisafstanden per fietsverplaatsing toegenomen, met name voor woon-werk- en
schoolverplaatsingen. Dit heeft te maken met de schaalvergroting van voorzieningen, de
groei van het stedelijk gebied en de opkomst van de elektrische fiets. Deze ontwikkeling
biedt kansen voor de regionale bereikbaarheid. Immers, vanuit Zaanstad, Haarlem en
Amstelveen neemt het fietsverkeer naar Amsterdam behoorlijk toe. In de regio liggen
kansen om het gebruik van de fiets verder te vergroten in het dagelijkse gebruik naar het
werk, school, sport en winkels. Bij de bereikbaarheid met de fiets spelen vooral kenmerken
van netwerken en problemen met fietsparkeren een rol.
Fietsnetwerk
In het afgelopen decennium zijn veel verbeteringen in het fietsnetwerk in Amsterdam
doorgevoerd, waarbij de kwaliteit is verbeterd en ontbrekende verbindingen in dit netwerk
zijn aangelegd, waaronder fietsbruggen en -tunnels. Dit heeft geleid tot reistijdwinsten
voor fietsers. Er kan op veel meer plekken veel beter en sneller worden gefietst. Daarnaast
stelt de Stadsregio dat fietsreistijden op veel regionale verbindingen zijn verkort door de
aanleg van bruggen, tunnels en nieuwe gestrekte routes. De populariteit van de elektrische
fiets zorgt er eveneens voor dat de fiets een sneller vervoermiddel wordt, waarmee de
reikwijdte toeneemt. We zien dit terug in de toegenomen gemiddelde afstand per rit.
De groei van het aantal binnenstedelijke verplaatsingen, met korte afstanden, leidt tot een
groei van het fietsverkeer. Vooral in het hoogstedelijk gebied van Amsterdam (binnen de
Ring A10) groeit de druk op de fietsinfrastructuur. De fietspaden raken vol, er rijden steeds
meer verschillende type fietsen (bakfietsen, racefietsen, elektrische fietsen). De beschikbare
restcapaciteit op fietspaden is dan ook beperkt. Dit heeft gevolgen voor zowel de verkeersveiligheid, de snelheid, maar ook het fietsplezier. In de binnensteden is de ruimte beperkt
door de relatief smalle straten en toenemende druk van bewoners, bezoekers en bedrijven.
Het komt ook steeds vaker voor dat fietsers in ‘fietsfiles’ terecht komen. Dit roept knelpunten op bij specifieke schakels en vraagt eveneens om een betere benutting van bestaande
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fietsinfrastructuur. Ook op regionale schaal kan, mede door de komst van de e-bike, verdere
ontwikkeling van de netwerken worden gerealiseerd.
De Stadsregio Amsterdam heeft een investeringsagenda fiets opgesteld. Vanuit die agenda
wordt de haalbaarheid van een reeks van hoogwaardige, snelle fietsroutes over lange afstand
in de Amsterdamse regio onderzocht. Daarbij wordt onder andere gekeken naar draagvlak,
financiën, obstakels en barrières en samenhang met toeristische/recreatieve netwerken.
Fietsparkeren bij OV-knooppunten
De inspanningen van de afgelopen tien jaar om het fietsen van en naar het openbaar
vervoer te verbeteren hebben een gunstig effect gehad, vooral bij de kleinere stations en
knooppunten in de regio. Zo blijkt uit de Fietsbalans van de Fietsersbond dat de waardering
voor de fietsparkeervoorzieningen bij OV-haltes in Amstelveen nu boven het landelijke
gemiddelde ligt, nadat Stadsregio en gemeente Amstelveen hierin investeerden. Echter, bij
de grootste knooppunten is sprake van overvolle fietsrekken en fietsenstallingen.
De grenzen van de fietsparkeercapaciteit bij Amsterdam Centraal Station, Station
Amsterdam Amstel en Station Amsterdam Zuid zijn bereikt. De landelijke prognoses van
ProRail geven aan dat de groei van de vraag weliswaar afvlakt, maar wel doorzet als gevolg
van ruimtelijke ontwikkelingen, de ontwikkelingen op het spoor en de autonome groei van
de fiets als voortransport, vooral in stedelijk gebied. Zo heeft Amsterdam Centraal een
tekort van ruim 11.000 plekken om de te verwachten stroom van 21.000 parkerende fietsers
per dag te faciliteren. Station Amsterdam Amstel kent straks ruim 8.000 dagelijkse
fietsparkeerders; hiervoor ontbreken nog ruim 4.000 plekken.
Bij de pontverbindingen over het IJ achter het Centraal Station is de drukte door toenemend
fietsverkeer goed merkbaar, vooral tijdens de spits. Ook bij kleinere NS-stations en
belangrijke OV-knooppunten is voortdurend aandacht nodig voor de fiets¬parkeervoorzieningen. Dit vraagstuk heeft ook een regionale dimensie. Het versterken van de
koppeling van fiets met (H)OV kent meerdere gunstige effecten. Naast het verbeteren van de
bereikbaarheid kan het ook bijdragen aan de bezettingsgraad van OV-lijnen en daarmee de
kostendekkingsgraad. In mindere mate is ook het fietsparkeren bij regionale publiekstrekkers zoals grote winkel- en uitgaanscentra van belang. In de binnensteden van de grote
steden komen meer bezoekers met de fiets en die zoeken een goede parkeerplaats vlakbij
hun bestemming.

2.8 Mobiliteit autoverkeer
Om de mobiliteit van het autoverkeer in de regio beeld te brengen is op de modelresultaten
een netwerkanalyse uitgevoerd. De resultaten van deze analyses laten zien hoe het autoverkeer zich over het netwerk verplaatst. Omdat de problematiek het grootste is in het GE
scenario en daarmee het belang groter wordt om inzicht te krijgen in hoe de stromen lopen,
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is de analyse gericht op het GE-scenario. Het beeld in RC is overigens vergelijkbaar (al zijn de
stromen kleiner).
Netwerkanalyse
De netwerkanalyse biedt inzicht in de omvang van de relaties, het gebruik van de infrastructuur en de vertraging op netwerkdelen voor verkeer vanuit een specifiek herkomstgebied. In
onderstaande figuur worden de bestemmingen weergegeven van ritten die vertrekken
vanuit Amsterdam, door middel van blauwe bollen. Hoe groter de bol, hoe meer ritten.
Het netwerk dat gebruikt wordt om de betreffende bestemmingen te bereiken, heeft een
kleur gekregen naar de mate van vertraging in de spits ten opzichte van de free flow rijtijd
buiten de spits (groen: minder dan 20% vertraging ten opzichte van free flow rijtijd, geel:
20-40% vertraging, oranje: 40-60% vertraging; rood: 60-100% vertraging, paars: meer dan
100% vertraging ten opzichte van free flow). Een oranje kleur duidt erop dat de rijtijd van
alle ritten op het oranje gekleurde wegvak in de ochtendspits 40 tot 60% hoger ligt dan de
free flow rijtijd. De breedte van de lijn is een maat voor het aantal verplaatsingen.

Figuur 2.12 Aankomsten auto ochtendspits Amsterdam: gebruikte bestemmingen en netwerkdelen 2030 GE
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Uit de figuur komt naar voren dat ritten naar Amsterdam in belangrijke mate afkomstig zijn
uit de zuidwestelijk gelegen regio: Schiphol, Zuid-Holland en vanuit Flevoland en het Gooi.
Vanuit de corridor Amsterdam - Hoorn komt een belangrijk deel van het bestemmingsverkeer in Amsterdam vanuit de Zaanstreek en een ander deel vanuit Purmerend en Hoorn. Het
verkeer vanuit de corridor naar Amsterdam ondervindt vanuit Purmerend en Zaanstad
relatief veel vertraging.

Figuur 2.13 Vertrekken ochtendspits Amsterdam: gebruikte bestemmingen en netwerkdelen 2030 RC

Deze figuur toont de manier waarop herkomstverkeer vanuit Amsterdam zich verdeelt.
Belangrijke bestemmingen zijn Schiphol en Zuid-Holland. Het vertrekkende verkeer
ondervindt vertraging op de A10 oost.

2.9 Conclusies bereikbaarheid
De bereikbaarheidsindicator laat zien dat gebieden ten zuidwesten van Amsterdam
(Schiphol, Zuid-Holland) in de ochtendspits relatief slecht bereikbaar zijn. Bestemmingen
in Amsterdam zijn in de ochtendspits relatief slecht bereikbaar voor verkeer vanuit de
corridor, Purmerend, Hoorn en - op langere afstand - Friesland.
In de avondspits is de bereikbaarheid vanuit en naar Amsterdam relatief goed.
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In het 2030 GE-scenario overschrijdt de deur-tot-deur reistijd de daarvoor gestelde norm op
verschillende relaties naar bestemmingen in de regio Amsterdam vanuit de corridor
Amsterdam - Hoorn. Richten we onze aandacht op het RC-scenario, dan springen 3 relaties
in de ochtendspits eruit:
• Edam-Volendam naar Amsterdam Centrum;
• Hoorn - Amsterdam-Noord;
• Den Oever - Amsterdam Centrum.
De reistijd op de relatie tussen Edam-Volendam en Amsterdam Centrum vormt in het
RC-scenario niet alleen in de ochtendspits een knelpunt, maar ook in de avondspits.
In het netwerk in Amsterdam ontstaan knelpunten in het 2030 GE-scenario op de Ring A10.
Specifieke locaties zijn kp Coenplein (A8/A10), de oostzijde van de Ring inclusief de
Zeeburgertunnel en de A1 voor kp Diemen (A1/A9).
Voor Amsterdam zijn met name de aankomsten in de ochtendspits bepalend voor de
bereikbaarheid. Grote stromen verkeer naderen Amsterdam vanuit Zuid-Holland / Schiphol
en vanuit Flevoland / ’t Gooi. Vanuit de corridor Zaanstad, Purmerend en Hoorn komt ook
een aanzienlijke stroom verkeer naar Amsterdam. Dit verkeer ondervindt vertraging op de
A7 vanuit Purmerend tot kp Zaandam en op de A8 vanaf kp Zaandam tot de Ring A10.
Naast deze knelpunten op de weg zijn ook problemen benoemd ten aanzien van OV, ketenmobiliteit en fiets. Vanuit de corridor is de OV-bereikbaarheid op een aantal punten te
verbeteren, bijvoorbeeld ten aanzien van capaciteit, dienstregeling, punctualiteit en
tariefstelling. Bij de fiets is al veel bereikt, maar ten aanzien van de regionale bereikbaarheid zijn verbetermogelijkheden ten aanzien van het netwerk en het fietsparkeren te
signaleren.
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3

Regionale ambities
Amsterdam

Corridorstudie Amsterdam-Hoorn

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

3.1 Inleiding
De 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 ambities staat de
bereikbaarheid dan ook centraal en wordt deze gekoppeld aan de regionale ambities inzake
de economische concurrentiepositie en de aantrekkelijke leefomgeving.

3.2 Regionale ruimtelijk-economische ambities
In bijlage 1 zijn een aantal stedelijke en regionale ontwikkelingen ten aanzien van
Amsterdam beschreven. 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 gebieden rond de Zaan en het IJ
bieden hier vanwege de ligging, de nabijheid van Amsterdam, het unieke karakter van het
water in de stedelijke gebieden én vanwege de ruimte die langzaam ontstaat door transformatie goede kansen voor.
Deze 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):
• Het verbeteren van de autobereikbaarheid (met een focus op prioritaire gebieden
Haarlemmermeer/ Schiphol, Amsterdam; Zuidas, Amsterdam-Almere en Zaan-IJoevers);
• 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;
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• 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.

3.3 Bereikbaarheid
Ten aanzien van de bereikbaarheid is om te beginnen het functioneren van de Ring A10 van
groot belang. Naar het functioneren van de Ring is binnen het kader van de MIRT
Verkenning CAH, een eigenstandig onderzoek naar de Ring uitgevoerd. In dat onderzoek is
met behulp van een microsimulatiemodel de restcapaciteit van de Ring onderzocht.
De ring A10 heeft een belangrijke schakelfunctie ten aanzien van de verschillende onderdelen van het hoofdwegennet; loopt deze vast, dan is sprake van een groot knelpunt. Ook in
de netwerkvisie 2015 van de wegbeheerders wordt veel waarde toegekend aan het draaiende
blijven van de Ring. Voor de corridorstudie Amsterdam-Hoorn dan ook een belangrijke
randvoorwaarde.
De beperkte capaciteit van de Ring A10 wordt gebruikt door verschillende typen
verkeersvraag:
• Verkeer uit de Stad met bestemmingen in andere delen van de stad, de regio dan wel
nationale en internationale bestemmingen;
• Verkeer uit de corridor Amsterdam-Hoorn dat via de A8/kp Coenplein naar de regio
Amsterdam rijdt;
• Verkeer dat vanaf de N235/N247 op de Ring komt, bij de S116;
• Overig verkeer dat via andere netwerkdelen van het hoofdwegennet dan wel het onderliggend wegennet (m.n. stedelijk wegennet Amsterdam) op de Ring komt.
Uit de uitgevoerde analyses met behulp van het microsimulatiemodel komt naar voren dat
vanaf 2030GE de intensiteit nog met ongeveer 35% kan toenemen voordat de beleidsnormen worden overschreden. Echter dient hierbij wel te worden opgemerkt dat reeds bij het
2030GE-scenario er sprake is van congestie op specifieke locaties (zoals bij Coenplein). Als
beleidsstreefwaarde is in deze studie 2 maal de reistijd bij vrij verkeer (free flow) gehanteerd.
Het genoemde percentage kan dan ook expliciet niet als restcapaciteit in termen van
restcapaciteit van het netwerk worden beschouwd. Het percentage geeft immers alleen
maar weer dat het verkeer nog met 35% kan toenemen voordat de beleidsstreefwaarde
wordt overschreden. Uit de analyses komt naar voren dat de onbetrouwbaarheid van de
reistijden substantieel toeneemt, al voordat de beleidsnormen worden overschreden.
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Belangrijk bij deze bevindingen is dat kp Zaandam als een kraan functioneert, deze kraan
zorgt ervoor dat verkeer gedoseerd de A10 oprijdt. Maatregelen aan deze kraan zullen van
invloed zijn op de verkeersafwikkeling op de Ring.
Ook als maatregelen worden genomen in de corridor Amsterdam-Hoorn, zoals bijvoorbeeld
de aanpassing van kp Zaandam en/of de doortrekking van de A8 naar de A9, leidt dat tot een
grotere opgave om ook dan de Ring A10 draaiende te houden. Ook ruimtelijke ontwikkelingen in de Noordvleugel dienen daarbij te worden meegenomen.

3.4 Leefbaarheid
Om een aantrekkelijk leefomgeving te behouden is het van belang dat de overlast door
slechtere geluid en luchtkwaliteit beperkt blijft. Vooral knelpunten rondom de belangrijkere S-wegen in de stad zijn daarbij aandachtspunt. Daarbij dient verslechtering van de
huidige situatie te worden voorkomen en is de opgave om een verbetering te realiseren op
de locaties waar in de huidige situatie een knelpunt bestaat t.a.v. luchtkwaliteit.

3.5 Conclusie
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.
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4

Potentie van
oplossingsrichtingen

Corridorstudie Amsterdam-Hoorn

De doelstelling van de MIRT-verkenning beoogt de knelpunten zoals benoemd in
hoofdstuk 2 te beschouwen vanuit een integrale aanpak. In deze aanpak worden
infrastructuuroplossingen, verkeersmanagement, ruimtelijke en innovatieve oplossingen
opgepakt. In dit hoofdstuk worden deze oplossingsrichtingen uitgewerkt. Doel van dit
hoofdstuk is inzicht te bieden in mogelijke effecten van oplossingsrichtingen.
Oplossingsrichtingen worden gevormd door het bundelen van de opgaven vanuit de
voorgaande paragraaf tot een pakket van samenhangende maatregelen.

4.1 Uitwerking oplossingsrichtingen
In het regionaal overleg zijn oplossingsrichtingen naar voren gekomen op uiteenlopende
thema’s. De mogelijke oplossingsrichtingen omvatten:
• Auto: capaciteitsverruiming van de Ring A10 met de aansluitingen OWN, door
Verkeersmanagement, ICT en/of infrastructurele aanpassingen;
• Openbaar Vervoer: beter benutten van bestaande OV-infrastructuur, vergroten capaciteit
van OV-infrastructuur, verbeteren van de kwaliteit, OV-maatregelen uit werkstroom 2;
• Fiets en keten: verbeteren van het stedelijk en regionaal netwerk voor ketenverplaatsingen en regionale fietsverplaatsingen;
• Beïnvloeden mobiliteitsvraag: gedragsmaatregelen, werkgeversaanpak bij grote
bedrijven, specifieke maatregelen voor publiekstrekkers en evenementen, bijvoorbeeld
door: spitsmijden, stimuleren alternatieve vervoerwijze (OV en fiets), flexibiliseren van
openingstijden voorzieningen;
• Innovatie, ITS en DVM: verdere uitwerking DVM naar de corridor (PPA) bijvoorbeeld om
capaciteitsreductie door wevende verkeersstromen te verminderen, afstemming
verkeersregelingen op HWN en OWN, actief met open data.
In het navolgende beschouwen we de potentie van twee maatregelen:
• Openstelling van de gereserveerde rijstroken in de Coentunnel;
• Maatregelen die de mobiliteitsvraag in de spitsperiode beïnvloeden.
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4.2 Effect van openstelling rijstroken Coentunnel
Gebruik makend van het VENOM-verkeersmodel is nagegaan wat de effecten zijn van de
openstelling van de twee gereserveerde rijstroken in de Coentunnel op de doorstroming. In
figuur 4.1 is het effect op de knelpunten weergegeven. De figuren tonen de kiem van de
filevorming (in rood) en de terugslag ervan (in blauw) op het netwerk.
RC-scenario zonder extra cap

GE-scenario zonder extra cap

RC-scenario met extra cap

GE-scenario met extra cap

Figuur 4.1 Effecten op de congestie met en zonder openstelling van de twee rijstroken in de Coentunnel,
ochtendspits in het 2030 RC en GE-scenario

In beide scenario's zien we een afname van de vertraging in de Coentunnel, als de extra
rijstroken worden opengesteld. In het RC-scenario treedt het verschil minder naar voren
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dan in het GE-scenario. In het GE-scenario zien we dat ook de terugslag op de A8 en het
lokale wegennet in Zaanstad kleiner is als de rijstroken worden opgesteld.
In figuur 4.2 zijn de verschillen in de intensiteiten weergegeven op het onderliggend
wegennet in Amsterdam door openstelling van de extra rijstroken in de Coentunnel. De
verandering van de (absolute) intensiteit is weergegeven door middel van een kleurcodering: wegvakken met een groene kleur worden rustiger, met een gele kleur verandert er
niets en op wegvakken met een rode kleur wordt het drukker. De schaalindeling is in de
figuur weergegeven.

Figuur 4.2 Effect van de openstelling van de gereserveerde rijstroken in de Coentunnel op de intensiteiten (2030 GE)

Op de S-wegen in Amsterdam wordt het rustiger, m.n. op de noordzuid gelegen S116 en de
oostwest gelegen S100 en S114. In de buurt van de A10 wordt het op de S-wegen juist
drukker, dat zien we bij de S103, de S106, S112 en S116. Opvallend is verder dat de A5 drukker
wordt en dat geldt ook voor de A10, ten oosten van kp Coenplein en ter hoogte van de
Zeeburgertunnel. Dit wordt veroorzaakt door de grotere aantrekkelijkheid van routes via de
Coentunnel, voor verschillende lokale, regionale en boven-regionale verkeersstromen. Uit
de figuur komt verder naar voren dat het absolute verschil op wegen in grote delen van
Amsterdam kleiner is dan 7 voertuigen.
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4.3 Potentie van vraagbeïnvloeding
In het kader van deze MIRT-Verkenning zijn in de regio Amsterdam zijn oplossingsrichtingen denkbaar (naast het openstellen van de gereserveerde rijstroken) waarmee de mobiliteitsvraag wordt beïnvloed. Te denken valt aan gedragsmaatregelen waarbij het oogmerk is
om het aantal autoritten in de (ochtend)spitsperiode te verminderen. Voor dit type
maatregelen is een doorrekening van de potentie opgesteld. Weliswaar is in dit stadium nog
niet duidelijk waar Mobiliteitsmanagementmaatregelen genomen worden, maar een
generieke maatregel kan met behulp van de Mobiliteitsscan al doorgerekend worden om
een globaal beeld te krijgen van de potentie van de maatregel.
Voor maatregelen om de ruimtelijke spreiding van activiteiten (wonen, werken) te
beïnvloeden en voor infrastructurele maatregelen (vergroten van de capaciteit van
weginfrastructuur) zijn in de MIRT Verkenning voor Amsterdam niet doorgerekend met de
Mobiliteitsscan.
Mobiliteitsscan
De Mobiliteitsscan is een online quickscan-tool waarmee (brede) bereikbaarheidsanalyses gedaan
kunnen worden. De Mobiliteitsscan is een vereenvoudigde de versie van een verkeersmodel en kan
ingelezen data visualiseren en analyseren en tegelijkertijd globaal oplossingsrichtingen verkennen
met vereenvoudigde modelberekeningen. De ingelezen data kan door de gebruiker zelf geselecteerd worden. Standaard zit het landelijke NRM/LMS-model in de Mobiliteitsscan, maar aangeraden wordt om een eigen verkeersmodel te gebruiken voor analyse op regionaal niveau of lager. In
deze studie is daarvoor het VENOM-verkeersmodel van de Stadsregio Amsterdam ingevoerd.

Uitwerking van de maatregel
De oplossingsrichting kan de volgende maatregelen omvatten, waarbij de precieze invulling
per regio kan verschillen; dit is nader uit te werken in een vervolgstap:
• Werkgeversaanpak, aanpak evenementen en publiekstrekkers
• Spitsmijden, beloningssysteem
• Informatie en communicatie
• Vergroot aantrekkelijkheid alternatieven: veilige fietsenstalling met voldoende capaciteit,
snelle fietsroutes, vergroten capaciteit en punctualiteit openbaar vervoer, betere
busbediening in voor- en natransport vanaf stations, koppeling OV/doelgroepenvervoer
• Flexibiliseren openingstijden van voorzieningen (winkels, bedrijven, kinderopvang,
loketten van overheidsdiensten)
Uit effectstudies van het programma van Beter Benutten in diverse regio’s is gebleken dat de
inzet van mobiliteitsmanagement kan leiden tot een afname van 7% van het aankomende
verkeer in de ochtendspits en vertrekkende verkeer in de avondspits. Deze conclusie hebben
wij getrokken op basis van specifieke meta-analyse in BB-regio’s ten behoeve van deze studie.
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Om de totale doelgroep in Amsterdam te bepalen hebben we gebruik gemaakt van de
Mobiliteitsscan. Bij het bepalen van de doelgroep zijn we uitgegaan van de verkeersstroom
die in de ochtendspits Amsterdam inrijdt. Op basis van deze doelgroep hebben we
vastgesteld dat de maatregelen zorgen voor een reductie van 4.061 aankomende autoritten
per uur in de ochtendspits (en evenzoveel vertrekkende autoritten in de avondspits) in het
hoge groei scenario en voor een reductie van 1.496 autoritten per uur in de ochtendspits (en
evenzoveel vertrekkende autoritten in de avondspits) voor het lage groei scenario.
Potentie van de maatregel
De potentie van de maatregel is met de mobiliteitsscan bepaald. Figuur 4.3 toont de
verandering van de verkeersdruk in het netwerk in het hoge GE-groeiscenario. Figuur 4.4
toont dezelfde verandering van de verkeersdruk, in het lage RC-scenario.

Figuur 4.3 Potentie van vraagbeïnvloeding, verandering van verkeersdruk. Links ochtendspits, rechts avondspits (2030 GE)

In het hoge groei scenario zien we een sterk netwerkbreed effect in zowel de ochtend- als
avondspits. Er is in de ochtendspits een verbeterde doorstroming zichtbaar op de snelwegen
richting Amsterdam en op de hele Ring A10. In de avondspits zien we het tegenovergestelde;
een verbeterde doorstroming op de snelwegen vanaf Amsterdam.

Figuur 4.4 Potentie van vraagbeïnvloeding. Links ochtendspits, rechts avondspits (2030 RC)
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Ook bij het lage groei scenario zien we een netwerkbreed effect op de snelwegen naar
Amsterdam in de ochtendspits en vanuit Amsterdam in de avondspits. Het effect is alleen
minder sterk dan in het GE-scenario.
Samenvatten zien we dat het beïnvloeden van de mobiliteitsvraag in Amsterdam leidt tot
een lagere verkeersdruk naar Amsterdam in de ochtendspits en vanuit Amsterdam in de
avondspits. Het aantal arbeidsplaatsen in Amsterdam is relatief groot, daardoor leidt de
maatregel tot een relatief groot aantal bespaarde verplaatsingen en reikt de potentie ervan
tot op grote afstand van Amsterdam. In de corridor zien we dat de potentie reikt tot in
Purmerend Waterland.

4.4 Overzicht potentie van oplossingsrichtingen
Op basis van de voorgaande analyse is de onderstaande overzichtstabel opgesteld, waarin de
effectiviteit van de oplossingsrichting is beschreven in termen van mogelijke reductie van
verliesuren. De potentie wordt in de tabel onderscheiden naar de 4 deelregio's en naar de
corridor Amsterdam - Hoorn als geheel. Deze tabel dient als zeef 0 voor besluitvorming over
de regionale oplossingen voor Amsterdam. Ook hierbij moet weer worden opgemerkt dat
de uitkomsten de huidige voornemens betreffen inzake ruimtelijke planvorming.
Tabel 4.1

Overzicht potentie van typen maatregelen in deelgebieden
Rijstroken Coentunnel

Vraagbeïnvloeding

West-Friesland

VVU reductie

0

0

Purmerend Waterland

0

+

Zaanstreek

0

0

Amsterdam

+

++

Corridor

+

++

De openstelling van de gereserveerde rijstroken in de Coentunnel leiden, met name in het
GE-scenario, tot een reductie van de vertraging die ontstaat in de Coentunnel en de
terugslag daarvan op de A8 en op het lokale wegennet van Zaanstad. Binnen de Ring
verandert de intensiteit niet, met uitzondering van enkele S-wegen waar de druk lager wordt
(S116, S100, S114). Kort voor de aansluiting op de A10 wordt het op een aantal S-wegen juist
drukker, dat zien we bij de S103, de S106, S112 en S116.
De vraagmaatregelen leiden tot een reductie van verplaatsingen naar Amsterdam in de
ochtendspits vanuit een groot deel van west-Nederland. De potentie op de verkeersdruk is
zichtbaar op het Rijkswegennet vanuit alle windrichtingen. De reductie van de verkeersdruk
zorgt voor rijtijdwinsten, die relatief groot zijn voor Purmerend Waterland.
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Bijlage

Ruimtelijke en economische
ontwikkelingen Amsterdam

Corridorstudie Amsterdam-Hoorn

1. Inleiding
Deze bijlage is opgesteld in het kader van de MIRT verkenning Corridor Amsterdam-Hoorn.
In het kort worden belangrijke ruimtelijke en economische ontwikkelingen voor het
deelgebied Amsterdam e.o. opgesteld. Doel is om een kader te bieden voor gedachtenvorming over de koppeling van ruimtelijke/economische ambities in de regio aan bereikbaarheidsopgaven. De notitie is gebaseerd op een aantal beleidsdocumenten, zoals de Visie
Noordzeekanaalgebied, plannen inzake de ontwikkeling van de ZaanIJ-oevers en de
structuurvisie 2040 van de gemeente Amsterdam en de structuurvisie van de gemeente
Zaanstad.

2. Visie Noordzeekanaalgebied (NZKG)
De ambitie neergelegd in dit document (2013) is om met het Noordzeekanaalgebied een
bijdrage te leveren aan het verbeteren van de internationale concurrentiepositie van de
Noordvleugel en daarmee aan de regionale en nationale economie. Daarbij vormen de
groei van de haven en de groei van de stad één samenhangende opgave. Het betreft een
gezamenlijke integrale ruimtelijk-economische visie van Rijk en regio voor het gebied
waarbij de uitdaging is om de schaarse fysieke en milieuruimte in het
Noordzeekanaalgebied optimaal in te zetten voor het creëren van de juiste vestigingsvoorwaarden, inclusief een leefbare omgeving met groen en recreatie. De vastgestelde visie
vormt de basis voor overheden en andere betrokken partijen om besluiten te nemen over de
eigen acties en investeringen in het gebied. Figuur 1 toont de visiekaart met in het rood de
opgave ZaanIJ-oevers en in het blauw de opgave voor intensivering (tot 2040) en mogelijk
transformatie (na 2040) van (delen van) het havengebied.

Fig 1: Uitsnede ontwikkelingen visie NZKG, Oostelijk deel (2013)
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2.1 Economie in de visie NZKG
Grote economische sectoren in het NZKG zijn handel en logistiek, zakelijke en financiële
dienstverlening en de maakindustrie. Ongeveer een kwart van de bedrijvigheid is havengerelateerd (inclusief Tata Steel). De grootste bijdrage aan de economie en werkgelegenheid
komt uit Sloterdijk I en II en vervolgens uit de IJmond, Zaan-IJ en de rest van de haven
Amsterdam.
Langs de westelijke IJoevers ligt het accent tot 2040 op een continuering van de havenactiviteiten en een verdere stedelijke ontwikkeling van de oevers. Voor de periode na 2030 kan
een verdere transformatie van de IJ-oevers plaatsvinden waarbij de Zaan- en IJoevers meer
en meer functioneel (ov-verbindingen, werk- en woongebieden) met elkaar verbonden
raken. Groei in ladingstromen tot 2020 zal plaatsvinden in het bestaande havengebied door
intensivering en herstructurering op bestaande haventerreinen. De groei na 2020 kan
vragen om uitbreiding naar de Houtrakpolder. Het gebied ten oosten van de a10
(Coenhaven,Vlothaven en Mercuriushaven) zal tot 2040 behouden blijft voor havenactiviteiten. Ook de milieuruimte wordt niet ingeperkt. Middels het convenant HouthavensNDSM werf (2009) kunnen bedrijven als Cargill, ICL/Amfert en Eggerding op hun huidige
locatie kunnen blijven tot 2029.
Door het wegtrekken van industriële bedrijven uit het Oostelijk Havengebied van
Amsterdam is de mogelijkheid ontstaan voor meer stedelijk georiënteerde ontwikkelingen
langs waterfronten, zoals culturele en horecavoorzieningen en woningen. Dit heeft ter
plaatse mede geleid tot het ontstaan van een aantrekkelijk vestigingsmilieu voor internationaal opererende bedrijven en de daarbij behorende ‘kenniswerkers’, die graag wonen aan
het water, te midden van de stedelijke voorzieningen. Er is een toenemende openbaarheid
en attractiviteit van de oevers waarneembaar. Langs het Zaan-IJ waterfront zien we vestiging
van stedelijk georiënteerde dienstverlenende bedrijvigheid en culturele activiteiten.
Recente vestigingen van bedrijven als Loods 5, Vanilia, Hema, Vodafone, ID TV, VNU en Red
Bull zijn hiervan voorbeelden.
Ambities MRA
• Internationalisering, gericht op de voortschrijdende globalisering van de economie
• Innovatie, die de arbeidsproductiviteit verhoogt en de internationale concurrentiepositie
versterkt
• Connectiviteit tussen de economische netwerken, als venster op de wereld en als katalysator
van handel en innovatie
• Zorgen voor een evenwichtige arbeidsmarkt, met name via het opleiden van een goedgeschoolde beroepsbevolking, het aantrekken van toptalent en het stimuleren van de werkgelegenheid
• Handhaven van het excellente ondernemingsklimaat, hand in hand met een uitstekend cultureel
profiel en gevarieerde woonmilieus
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Voor de CAH-studie is Amsterdam Noord van groot belang. Een aanzienlijk deel van de economische ontwikkeling komt uit het deel ten noorden van het IJ, met daarbij de bijbehorende
ontwikkeling van kantoren en voorzieningen. Ook groeit de komende jaren het aantal bedrijven,
onderwijsinstellingen, publiekstrekkers, en evenementen aan de Noordelijke IJ-oever. Dit brengt
naast meer werkgelegenheid een enorme stroom van bezoekers met zich mee (Eye trok in 2014 al
700.000 bezoekers). Ook breidt Shell op Overhoeks uit met een nieuw Technology centrum en
openen de Hogeschool voor de Kunsten en het Clinck Hostel in 2015 hun deuren. In 2016 volgt
o.a. de A'damtoren en in 2018 het Maritim congreshotel. Ook op andere plekken aan de
noordelijke IJ-oever verrijzen de komende jaren allerlei voorzieningen, waaronder hotels en
publiekstrekkers als de dependance van het Nemo en het Eye filmarchief in Buiksloterham.
Bovenstaande betekent dat er jaarlijks miljoenen bezoekers naar de Noordelijke IJ-oever zullen
komen.

2.2 Woningbouw
In de MRA is volgens ramingen tot 2040 behoefte aan een uitbreiding van de woningvoorraad
met circa 300.000 extra woningen. Dit is exclusief de vervangingsopgave (sloop/ In de MRA is
volgens ramingen tot 2040 behoefte aan een uitbreiding van de woningvoornieuwbouw), maar
inclusief het inlopen van het al bestaande tekort van 30.000 woningen. De behoefte aan extra
woningen concentreert zich voor een belangrijk deel in Amsterdam en Zaanstad; in deze twee
steden zouden respectievelijk 90.000 en 15.000 van de 300.000 woningen gerealiseerd moeten
worden om aan de demografische groei en daaruit volgende behoefte te voldoen. In een
GE-scenario zou de behoefte aan extra woningen in de MRA oplopen tot ruim 500.000 woningen. Met name het centrum stedelijk plus milieu kan slechts op een beperkt aantal locaties in de
MRA gerealiseerd worden. De gebieden rond de Zaan en het IJ bieden hier vanwege de ligging, de
nabijheid van Amsterdam, het unieke karakter van het water in de stedelijke gebieden én
vanwege de ruimte die langzaam ontstaat door transformatie zeer goede kansen voor. De ruime
aanwezigheid van her te bestemmen industriële monumenten draagt daaraan bij.
De grotere plannen in het gebied Noord betreffen:
• Overhoeks (voormalig Shell)
Het vertrek van Shell uit een groot deel van het plangebied betekent dat er circa 20 hectare
vrijkomt voor herontwikkeling. Het programma bestaat uit een combinatie van wonen,
werken en voorzieningen, met het EYE Film Instituut Nederland als belangrijke blikvanger.
Gaat om 1800 woningen
• Buiksloterham
ligt direct tegen Overhoeks aan. Voor de herontwikkeling van Buiksloterham is geen eindbeeld
gemaakt, maar een transformatieplan. De overheid investeert in extra verbindingen en
kwaliteit van openbare ruimte, waardoor Buiksloterham zich kan ontwikkelen tot een
intensiever benut gebied met een gemengd programma. Het werken wordt niet uitgeplaatst en
blijft in omvang minimaal gelijk, terwijl woningen toegevoegd mogen worden. Gedacht wordt
aan 3000 woningen;
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• De NDSM-werf
neemt een bijzondere positie in dit speelveld in, doordat een groot deel van de voormalige scheepswerf inmiddels de status van Rijksmonumentaal Ensemble heeft. In de jaren
’80 op de kaart gezet door festivals, en met Kinetisch Noord als grootste broedplaats van
de stad in de voormalige NDSM-hal. Met enkele speerpunten heeft stadsdeel Noord
vervolgens de gebiedsontwikkeling een impuls gegeven. Via gerichte investeringen
hebben zich ook bedrijven als MTV zich hier gevestigd. Inzet is om dit deel tot een
intensief stuk stad te ontwikkelen met gemengd gebruik, waar groot naast klein, oud
naast nieuw, en een rijke mix aan initiatiefnemers, gebruikers en bewoners hun plek
kunnen vindenVoorzien zijn 700 woningen extra
• Hamerstraat
De transformatie van het Hamerstraatgebied wordt nog sterker door het spontane en
ongeplande bepaald. Het is een markt gestuurd proces van hergebruik-initiatieven,
buiten formele gemeentelijke betrokkenheid om en gefaciliteerd door accountmanagement op maat vanuit het stadsdeel. Pand noord en Hotel de goudfazant zijn hiervan
aansprekende voorbeelden. Gaat nog om 300 woningen.
• Elzenhagen Zuid
is gelegen in Centrum Amsterdam Noord nabij Winkelcentrum Boven ’t Y en omvat
winkels, appartementen, horeca, en diverse uitgaansvoorzieningen. Station Noord in
aanbouw met Noord/Zuidlijn en nieuw regionaal busstation. Het Stationsgebied wordt
een gemengd gebied met kantoren/ bedrijfsruimten, woningen, hotel, sociaal maatschappelijke en culturele voorzieningen en een beperkt aandeel detailhandel. Komen
rond 1150 woningen.
De verwachting is dat de bouwproductie de komende jaren verder groeit, zeker ook in
Noord. Er zijn in de nota Ruimte voor de Stad drie versnellingslocaties in Noord geselecteerd (CAN centrumgebied, Elzenhagen Zuid, Hamerstraatgebied) met de bouw van 3.750
extra woningen vanaf 2018.
Daarnaast is nog sprake van forse ontwikkelingen in andere gebieden die direct of indirect
een relatie hebben met de corridor (bijvoorbeeld via ring A10). Denk aan de ontwikkel van
IJburg – (4.000 woningen, op middeneiland, en nog 3.500 woningen op Strand- en
centrumeiland ), Zeeburgereiland (2.400 woningen en daarna mogelijk nog 4.000),
Spaarndammerhout (1.700 woningen), Zuidas (2.700) enzovoorts.
Naast woningbouw speelt ook de herontwikkeling en uitbreiding van winkelcentrum
Boven 't Y aan het Buikslotermeerplein met ca. 20.000 m2. Deze ontwikkeling vergroot de
aantrekkelijkheid, m.n. voor bezoekers uit de regio ten noorden van Amsterdam. Het zorgt
ook voor extra verkeersbewegingen vanuit deze regio naar Amsterdam Noord.
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3. ZaanIJ-oevers
Het Zaan-IJ project, onderdeel van NZKG, richt zich op de huidige en toekomstige ontwikkelingen langs de Zaan en het IJ tussen Zaanstad en Amsterdam. Het Rijk beschouwt de as
Zaan/IJ als kansrijke verstedelijkingsas naast de as Schiphol-Amsterdam-Almere en de
Westflank Haarlemmermeer. In de Structuurvisies van Zaanstad en Amsterdam staat de
versterking van de verbinding Zaanstad-Amsterdam hoog op de agenda. In de Structuurvisie
Amsterdam 2040 kiest het gemeentebestuur voor een verdergaande verstedelijking langs de
westelijke IJ-oevers, waarbij nog sprake is van twee scenario’s die van elkaar verschillen in
de begrenzing tussen stad en haven. Zaanstad kiest in de ontwerp Structuurvisie Zichtbaar
Zaans voor de ontwikkeling van nieuwe woon- en werkgebieden langs de Zaan en het
Noordzeekanaal.
De Structuurvisie Zaanstad beschrijft ontwikkelingen van het Hembrugterrein met
toevoeging van o.a. (creatieve) bedrijven en commerciele voorzieningen. Daarnaast is op
bedrijventerrein Zuiderhout een forse toename van grootschalige detailhandel voorzien
(o.a. IKEA), totaal ca 70.000 m2. Dat veroorzaakt grotere bezoekersaantallen vanuit het
gebied ten noorden van het Noordzeekanaal en Amsterdam.
Ook in de beleidsdocumenten van de provincie en de metropoolregio wordt de verdere
intensivering en transformatie langs Zaan en IJ eveneens gezien als een logische stap in de
verdere ontwikkeling van de Amsterdamse metropool.
De ontwikkeling van ZaanIJ draagt bij aan het uitbouwen van een bijzonder vestigingsklimaat van woon-werkmilieus bij aan de (inter-) nationale economische concurrentiepositie
van de metropoolregio en Nederland. De complexiteit van de opgave betreft de ruimtelijke
ontwikkeling van een gebied in een milieubelaste omgeving in combinatie met de wens om
meer woningbouw te realiseren en met behoud van de economische functie.
Bij ZaanIJ gaat het dus om 7 gebieden met 24 locaties met kansen voor verdichting en
transformatie in de komende 30 jaar als de milieubelemmeringen actief worden aangepakt.
In totaal bieden de 24 locaties ruimte voor ongeveer 7.000 woningen en 450.000 m2 ruimte
voor bedrijven en maatschappelijke voorzieningen. De ontwikkeling van dit gebied wordt
kavelgewijs getransformeerd, als de mogelijkheden zich voordoen. Daardoor ontstaan op
meerdere plekken (hoog)stedelijk woonwerkmilieus. Dit is een voortdurend proces in de
komende decennia.
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Mobiliteitsaspecten Ontwikkeling ZaanIJ
In het onderzoek “bereikbaarheid ZaanIJ-oevers” (MuConsult, 2011) is geconcludeerd dat de
bereikbaarheid van het .noordwestelijke deel van de Stadsregio Amsterdam in 2030 onder
druk komt te staan. De invulling van de opgave voor de ZaanIJoevers leidt tot extra regionale
verplaatsingen in het gebied waardoor het vooral een probleem zal worden voor de
regionale infrastructuur. Daarnaast leidt de transformatie en verdichting van de
ZaanIJoevers tot een grotere rol voor de auto indien er niet geïnvesteerd wordt in het
ontsluiten van deze gebieden met bus en tram. Ook kan de fiets een nog grotere rol spelen
in de gebieden wanneer wordt gezorgd voor een regionaal fietsnetwerk. Tot slot worden
bestaande OV haltes met de huidige invulling nog niet optimaal benut. Vastgesteld is dat de
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ontwikkeling van de ZaanIJoevers behoeft op zichzelf geen grootschalige investeringen in
het hoofdwegennet en de railinfrastructuur.
Uit het MIRT onderzoek Zaan en IJ oevers is gebleken dat de vanuit de sector RO gewenste
woon- en werkmilieus langs de Zaan en IJ oevers niet zomaar verenigbaar zijn met mobiliteitsgerichte ruimtelijke ordening; het water in het gebied is een belangrijk pluspunt voor
de ontwikkeling, maar vormt tegelijk een belangrijke barrière voor goede ontsluiting van de
nu relatief slecht ontsloten gebieden met OV en fietsinfrastructuur.
De ontwikkeling van de ZaanIJoevers in de periode 2030-2040 zal extra ingrepen wenselijk
maken in de stadsontsluitingswegen en het regionale bus- en fietsnetwerk binnen en tussen
de deelgebieden Amsterdam Noord en Zaandam Zuid (Noordelijke IJoevers) en Amsterdam
West (Zuidwestelijke IJoevers) zo wordt geconcludeerd in dit onderzoek. Aanbevolen wordt
om te investeren in de stads-en wijkontsluiting van de transformatiegebieden. Vooral op de
stadsontsluitingswegen ontstaan vanwege de transformatie van de ZaanIJoevers waarschijnlijk extra knelpunten en voertuigverliesuren. Het verbeteren van de ontsluitingswegen kan
in de ochtendspits bijdragen aan het verminderen van knelpunten op de hoofdwegen (ring
A10) maar in de avondspits de problematiek op die wegen juist vergroten (betere doorstroming naar de snelweg toe). Investeringen in het onderliggend wegennet zouden daarom
aangevuld moeten worden met dynamisch verkeersmanagement om de verkeersafwikkeling te kunnen reguleren. Ten slotte dient te worden vermeld dat deze investeringen in het
wegennet de keuze voor de auto ook aantrekkelijker maakt en extra automobiliteit kan
genereren.
De gebieden waar investeringen in het onderliggend wegennet worden aanbevolen zijn
weergegeven in de onderstaande figuur. Tevens is er voldoende potentieel om het tramnetwerk uit te breiden tot in de Zuidwestelijke IJoevers. Verder is het verminderen van de
barrièrewerking van het water binnen en tussen de plangebieden wenselijk om fietsafstanden en afstanden tot OV haltes te minimaliseren. Loop- en fietsbruggen en voetveren
dragen hieraan bij.

Fig 3: Grotere knelpunten onderliggend wegennet door ontwikkelingen ZaanIJ-oevers (Bron: MuConsult, 2011)
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4. Conclusies
De uitdaging voor de komende jaren is om bereikbaarheid in combinatie met leefbare en
duurzame woongebieden en een hoogwaardige economie te realiseren. In de
Metropoolregio Amsterdam (MRA) zien we dat het aantal inwoners en arbeidsplaatsen in
steden als Amstelveen, Zaanstad en Almere toeneemt en dat Amsterdam de grootste groei
heeft van inwoners en arbeidsplaatsen. Omdat de fysieke ruimte van stedelijke infrastructuur beperkt is, zien we de druk op de openbare ruimte toenemen. Ook het toerisme en het
vrije tijdsverkeer groeit de afgelopen jaren flink, waardoor de druk op de stedelijke
netwerken extra stijgt. In stedelijk gebied zien we dan ook toenemende reistijden en
afnemende reistijdbetrouwbaarheid. Hierbij kan worden aangesloten bij het lopende
MIRT-Onderzoek stedelijke bereikbaarheid Amsterdam, waarbij wordt nagegaan hoe de
bereikbaarheid in de stedelijke gebieden in de MRA kan worden verbeterd. De genoemde
problemen in de centrumgebieden, op de op- en afritten en stedelijke invalswegen alsmede
rond OV-knooppunten en lokale en regionale fietsroutes komen hier aan de orde, inclusief
de ruimtelijke aanpassingen die nodig kunnen zijn voor de grote binnenstedelijke
woningbouwopgaven.
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