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1

Inleiding
Om de bereikbaarheid, de economische concurrentiepositie en de aantrekkelijke leefomgeving
van de regio Amsterdam-Hoorn in de toekomst te kunnen waarborgen is een MIRT-Verkenning
gestart met de naam: Corridorstudie Amsterdam-Hoorn. Deze MIRT-Verkenning bestaat uit
diverse fasen.

Oplossingenfase

Op dit moment zit de verkenning in de oplossingenfase. Hieraan voorafgaand heeft de
analysefase plaatsgevonden, waarin de probleemstelling is geformuleerd en de kansrijke
oplossingsrichtingen zijn beschreven. In de oplossingenfase zijn op basis van de Notitie Kansrijke
Oplossingsrichtingen samen met diverse stakeholders maatregelen benoemd die bijdragen aan
de doelstelling en is ook al een eerste grove schifting in maatregelen gemaakt (stap van longlist
naar shortlist van maatregelen). Het resultaat hiervan is een shortlist met circa 140 maatregelen.
In de fase waarin de MIRT-Verkenning zich nu bevindt worden de maatregelen uit de shortlist
onderzocht en beoordeeld. Het doel van deze oplossingenfase is te komen tot een bestuurlijk
afgestemde keuze (zeef 1) welke oplossingsrichtingen in de volgende fase, de beoordelings- en
besluitvormingsfase, verder worden uitgewerkt in een Structuurvisie / PlanMER (zeef 2).
Het gaat in deze oplossingenfase niet zo zeer om het bepalen van de absolute effecten maar om
het onderscheid tussen de oplossingsrichtingen voor wat betreft het probleemoplossend
vermogen en een check op mogelijke onoverkomelijke belemmeringen. Het is ook hierom dat
effecten globaal en grotendeels kwalitatief worden beoordeeld zonder dat daarbij rekening is
gehouden met mitigerende en/of compenserende maatregelen en landschappelijke inpassing. In
de Structuurvisie / PlanMER worden de maatregelen meer in detail uitgewerkt. Dat geldt tevens
voor de effecten waarbij ook wordt getoetst of en hoe kan worden voldaan aan de vigerende
(wettelijke) eisen en normen.
Voor elke maatregel (of cluster van maatregelen bij een onlosmakelijke verbondenheid) is een
zogenaamde factsheet opgesteld, waarin de genoemde effecten en het doelbereik beknopt zijn
weergegeven. De informatie op deze factsheet komt voort uit drie achtergrondrapportages.
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Factsheets
Achtergrondrapport
Leefomgeving

Achtergrondrapport
Mobiliteit

Achtergrondrapport
Ontwerp & Kosten

In de voorliggende rapportage gaat het om het thema Leefomgeving. Deze
achtergrondrapportage geeft een beschrijving van de onderzoeksresultaten die ten grondslag
liggen aan de beoordeling in de factsheets. De volgende thema’s worden behandeld:

Bodem en aardkundige waarden
Archeologie
Cultuurhistorie & landschap

Thema's
Leefomgeving

Water
Natuur
Luchtkwaliteit
Geluid
Verkeersveiligheid

Deze thema’s zijn in het volgende hoofdstuk nader toegelicht: op welke aspecten per thema
wordt ingegaan, waarom dit van belang is (incl. eventuele beschermingsregime) en hoe dit
beoordeeld wordt. Het gaat hierbij alleen om de echt relevante aspecten en op een relatief hoog
abstractieniveau, zoals past bij een MIRT-Verkenning. Hierbij geldt dat het aspect externe
veiligheid niet beoordeeld is in deze fase, terwijl dat in het beoordelingskader is meegenomen
(en mogelijk ook verwacht wordt). De effecten op dit aspect voor de losse maatregelen zijn
echter niet onderscheidend. In hoofdstuk 2 is wel een korte beschouwing op dit onderwerp
opgenomen.
Vervolgens zijn vanaf hoofdstuk drie de maatregelen op deze thema’s beoordeeld en wel als
volgt:
 Deelgebied Hoorn – West-Friesland (hoofdstuk 3);
 Deelgebied Purmerend – Waterland (hoofdstuk 4);
 Deelgebied Zaanstreek (hoofdstuk 5);
 Overig (Openbaar Vervoer, Fiets, Innoveren en Informeren, hoofdstuk 6).
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In hoofdstuk zeven is een samenvatting van de beoordelingen per factsheet weergegeven. Hierin
is ook een aggregatie van de beoordelingen gemaakt. De vijf geaggregeerde beoordelingen zijn
opgenomen op de voorzijde van de factsheets en behoren tot de beslisinformatie voor het
vervolg. Het vervolg bestaat uit de samenstelling van een aantal maatregelpakketten dat in een
plan-MER onderzocht wordt en waarin de effecten van deze pakketten tot een groter
detailniveau onderzocht worden.
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2

Thema’s

2.1

Bodem en aardkundige waarden

2.1.1

Bodem
Relevante aspecten
De Corridor Amsterdam-Hoorn ligt in het Hollands veen- en kleigebied. In het verleden bevond
deze streek zich achter de strandwallen van het Hollands duingebied en raakte steeds meer
afgesneden van de directe invloed van de zee en begon hierdoor te verlanden. Er ontstond een
uitgestrekt veengebied dat doorsneden werd door de mondingen van IJ, (Oude) Rijn en Maas. In
de Late Middeleeuwen werd het veen ontgonnen. Door erosie en klink als gevolg van het
agrarisch gebruik en door vervening (afgraven) ontstonden uitgestrekte meren. Deze meren zijn
vanaf de 16e eeuw grotendeels drooggelegd, waarmee onder andere de Purmer, Beemster en
Wijde Wormer ontstonden. Veengebieden komen in deze omgeving ook nog altijd voor,
bijvoorbeeld tussen de Wijde Wormer en de Beemster en tussen de Beemsterringvaart en Hoorn.
Bij bodem is vooral de zettingsgevoeligheid van de bodem relevant (zie figuur 2.1.1). Het veen is
zeer zettingsgevoelig (rood), terwijl de kleibodems van de drooggelegde meren veel minder
zettingsgevoelig zijn (geel en groen). Bij maatregelen in zettingsgevoelig gebied is een grotere
inspanning nodig voor de uitvoering. Bij een grotere zettingsgevoeligheid is bovendien meer
effect in een zone in de directe omgeving mogelijk, bijvoorbeeld bodemverzakking.
Verontreinigingen van de bodem zijn in deze fase slechts beperkt onderscheidend. Zowel uit het
landelijke bodemloket als het Zaans bodemloket blijkt dat er in het plangebied niet of nauwelijks
sprake is van relevante bodemverontreinigingen. In de omgeving van de maatregelen zijn geen
grote saneringslocaties bekend, zodat geen grote invloed van bodemverontreinigingen verwacht
wordt. Bij het beoordelen van de losse maatregelen is wel gekeken naar het voorkomen van
(voormalige) stortplaatsen ter hoogte van de te nemen maatregelen. Deze locaties hebben
namelijk een veel grotere impact op de aanleg van infrastructuur. Bij het voorkomen van
(kleinere) verontreinigingen bestaat de wettelijke verplichting om de bodem te saneren tot de
gewenste functie. Een aantal van de maatregelen leiden niet tot ingrepen in de bodem. Daarmee
zijn deze in ieder geval niet relevant voor bodemverontreinigingen.
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Figuur 2.1.1: Zettingsgevoeligheid bodem (bron: Bodemvisie, provincie Noord-Holland)

Beoordeling
De mate van zettingsgevoeligheid van de bodem waar een maatregel is voorzien, is bepalend
voor de beoordeling. Bij maatregelen in niet of weinig zettingsgevoelige bodem (geen veen, klei
kleiner dan 2 meter), zijn de effecten verwaarloosbaar (0). In beperkt zettingsgevoelige bodem
zijn er beperkt negatieve effecten (-) te verwachten, dit is het geval bij veen kleiner dan 0,3
meter. Bij veenlagen groter dan 0,3 meter is sprake van een sterk zettingsgevoelige bodem en
dus grote negatieve effecten (- -). Een positief effect is niet van toepassing (zie
tabel 2.1.1).
Tabel 2.1.1: Beoordeling effecten zettingsgevoeligheid

Beoordeling
grote positieve effecten
mogelijk of beperkte positieve effecten
verwaarloosbare effecten
mogelijk of beperkte negatieve effecten
grote negatieve effecten

Omschrijving effect zettingsgevoeligheid
++
+
0
--
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2.1.2

Aardkundige waarden
Relevante aspecten
Elementen van het landschap die de natuurlijke ontstaanswijze van een gebied laten zien, zijn als
aardkundige waarden aangeduid. Deze waarden hebben een relatie met de geologische opbouw,
de geomorfologie (landvormen), de geohydrologie en de bodems van een gebied.
“Aardkundige monumenten” zijn heel markante voorbeelden van aardkundige waar den en
worden door de provincie Noord-Holland beschermd. De monumenten lopen uiteen van grote
gebieden met meerdere fenomenen die door dezelfde processen ontstaan zijn, maar ook
kleinere elementen die een vorm van aardkundig waardevol gebied tonen. Het zijn
aardkundig verschijnselen waarin de ontwikkeling van de aarde over honderden, duizenden of
zelfs over tienduizenden jaren met “eigen ogen gezien” en “eigen handen aangeraakt”
kunnen worden. De provincie Noord-Holland heeft 16 aardkundige monumenten
aangewezen. Het gaat hierbij om aardkundige waarden van internationale en nationale waarde.
Daarnaast heeft de provincie Noord-Holland aardkundig waardevolle gebieden aangewezen.
Zowel de aardkundige monumenten als de aardkundig waardevolle gebieden zijn in de
kaartenatlas van de provincie Noord-Holland weergegeven.
Aardkundige monumenten en aardkundig waardevolle gebieden hebben geen wettelijk
beschermde status, maar de monumenten worden door de Provinciale Milieuverordening
beschermd. Dit houdt in dat voor ingrepen in de bodem voor deze gebieden een vergunning
moet worden aangevraagd bij de Provincie Noord-Holland. Aardkundig waardevolle gebieden
kennen een dergelijk vergunningstelsel niet, maar zijn wel zodanig van belang dat aantasting een
aandachtspunt betreft en een goede onderbouwing vraagt. De 63 aardkundig waardevolle
gebieden in de Provincie Noord-Holland zijn, als vastgesteld in de Provinciale Ruimtelijke
Verordening (2016), beschermd via de gemeentelijke bestemmingsplannen. Een overzicht van
aardkundige monumenten en aardkundig waardevol gebied is weergegeven in figuur 2.1.2.
Ter plaatse van de maatregelen met een fysieke ingreep komen geen aardkundige monumenten
voor. Dit betekent dat in de beoordeling alleen rekening gehouden behoeft te worden met de
aardkundig waardevolle gebieden.
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Figuur 2.1.2: Overzichtskaart Aardkundige monumenten en aardkundig waardevolle gebieden

Beoordeling
Bij de beoordeling van de impact op aardkundige waarden/monumenten is gekeken naar
ruimtebeslag in aardkundig waardevol gebied. Zolang er geen aantasting van het aardkundig
waardevol gebied is, zijn de effecten verwaarloosbaar (0). Zodra er wel ruimtebeslag optreed in
aardkundig waardevol gebied gaat het om enig ruimtebeslag (-) of groot ruimtebeslag (- -). Een
positief effect is hier niet te verwachten, omdat geen nieuwe aardkundige waarden toegevoegd
of hersteld kunnen worden (zie tabel 2.1.2).
Tabel 2.1.2: Beoordeling effecten in aardkundig waardevol gebied

Beoordeling

Omschrijving effect aardkundig
waardevol gebied

grote positieve effecten
mogelijk of beperkte positieve effecten
verwaarloosbare effecten

++
+
0

mogelijk of beperkte negatieve effecten
grote negatieve effecten

--
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2.2

Archeologie
Relevante aspecten
Vanaf de Steentijd tot de Late Middeleeuwen was dit gedeelte van Noord-Holland dat tot het
studiegebied behoort een gebied met een grote natuurlijke dynamiek. Perioden van veengroei
werden afgewisseld met perioden waarin de zee een grote invloed had in het gebied. Het gebied
werd in verschillende perioden doorsneden door lopen van diverse rivieren met oeverwallen en
stroomgordels (na verlanding van de rivierlopen). Op deze oeverwallen en stroomgordels van de
rivieren zijn de oudste bewoningssporen gevonden, daterend uit de Nieuwe Steentijd. Vanaf dat
moment hebben de menselijke activiteiten in de regio zich snel uitgebreid. Er zijn dus veel
archeologische waarden aanwezig in het gebied vanuit diverse tijdvakken.
De bekende archeologische waarden en gebieden waarin veel of bijzondere archeologische
waarden bekend zijn of met grote zekerheid verwacht worden, zijn aangeduid als archeologische
monumenten. Een archeologisch monument is een terrein dat deel uitmaakt van ons cultureel
erfgoed, omdat op of in de bodem van dat terrein resten, voorwerpen of andere sporen van
menselijke aanwezigheid in het verleden bewaard zijn gebleven. De zichtbare monumenten zoals
grafheuvels, terpen en hunebedden zijn het bekendst. De meeste archeologische monumenten
zijn echter onzichtbaar, verscholen in de bodem of onder het wateroppervlak. Beschermde
archeologische monumenten zijn door de rijksoverheid aangewezen archeologische
monumenten, waarvoor een vergunning aangevraagd moet worden voor het uitvoeren van
werkzaamheden die invloed kunnen hebben op het monument. Deze beschermde
archeologische monumenten komen in het studiegebied niet voor. Overige archeologische
monumenten worden beschermd via erfgoedverordeningen en ruimtelijke plannen en volgens de
cyclus van de archeologische monumentenzorg.
Voor de locatie van archeologische monumenten is gebruik gemaakt van de Archeologische
Monumentenkaart (AMK) van het Rijk (zie figuur 2.2.1). In deze kaart is informatie over
archeologische terreinen (monumenten) opgenomen, waaronder de wettelijk beschermde
monumenten. De terreinen zijn beoordeeld op de criteria kwaliteit, zeldzaamheid,
representativiteit, ensemblewaarde en belevingswaarde. Op grond van deze criteria zijn de
terreinen ingedeeld in terreinen met archeologische waarde, hoge archeologische waarde en
zeer hoge archeologische waarde. Onder deze laatste categorie vallen ook de wettelijk
beschermde monumenten (veelal aangegeven met een specifieke aanduiding).
Naast archeologische monumenten zijn gebieden ook geclassificeerd als gebieden met een hoge,
middelhoge of lage verwachtingswaarde. Dit zijn gebieden waarin meer of minder archeologische
waarden verwacht worden in de ondergrond op basis van de landschappelijke omstandigheden
in verschillende perioden uit het verleden. De provincie Noord-Holland heeft deze verwachtingen
per tijdvak opgesplitst. Hieruit blijkt dat voor meerdere tijdvakken in het gehele gebied waarin
maatregelen worden voorgesteld een hoge verwachtingswaarde aanwezig is. Dit betekent dat
elke ingreep waarschijnlijk leidt tot nader archeologisch onderzoek en eventuele aantasting.
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Figuur 2.2.1: In het blauw alle gebieden met een archeologische waarde1 (van laag tot hoog) Bron: AMK

Beoordeling
Bij de beoordeling van de impact op archeologie gaat het om maatregelen die een bepaald
ruimtebeslag hebben in gebied met archeologische monumenten en/of hoge
verwachtingswaarde. Zolang er geen aantasting van het archeologisch waardevol gebied is, zijn
effecten verwaarloosbaar (0). Zodra er ruimtebeslag optreed in gebied met een hoge
archeologische verwachtingswaarde wordt een licht negatieve score toegekend (-). Omdat vrijwel
alle gebieden een hoge archeologische verwachtingswaarde hebben, geldt dus voor alle
maatregelen die leiden tot een fysieke ingreep in de bodem een “-“. Bij aantasting van een
archeologisch monument wordt een negatieve score gegeven (- -). Positieve effecten zijn niet te
verwachten (zie tabel 2.2.1).
1

Op dit schaalniveau is het niet mogelijk om verschillen te zien tussen archeologische monumenten en de hoogte van de
archeologische waarde, dit is wel weergegeven in de volgende hoofdstukken.
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Tabel 2.2.1: Beoordeling effecten in gebieden met archeologische waarde

Beoordeling

2.3

Omschrijving effect gebied
archeologische waarde

grote positieve effecten
mogelijk of beperkte positieve effecten
verwaarloosbare effecten
mogelijk of beperkte negatieve effecten

++
+
0
-

grote negatieve effecten

--

Geen aantasting
Aantasting van een gebied met een hoge
archeologische verwachtingswaarde
Aantasting van een archeologisch
monument en bekende archeologische
vindplaatsen

Cultuurhistorie en landschap
Bij cultuurhistorie en landschap gaat het om waardevolle (cultuur)landschappen en beschermde
cultuurhistorische waarden. Deze hebben een grote samenhang en worden daarom in een
gezamenlijke paragraaf besproken, waarbij eerst aandacht wordt gegeven aan de
landschappelijke waarden en vervolgens aan de cultuurhistorische waarden.

2.3.1

Landschap
Relevante aspecten
Binnen de Corridor zijn drie waardevolle (cultuur)landschappen aanwezig:
 het Landschap ‘Laag Holland’;
 UNESCO-werelderfgoed: Stelling van Amsterdam;
 UNESCO-werelderfgoed: Beemster.
Landschap Laag Holland
Het landschap ‘Laag Holland’, gelegen tussen Amsterdam en Zaanstad heeft belangrijke natuuren cultuurhistorische waarden. Voor dit landschap geldt geen specifiek beschermingsregime,
maar de belangrijkste waarden worden via het landschapsbeleid van de provincie Noord-Holland
beschermd. Een deel van de waarden (natuur) zijn reeds via de Natura 2000-wetgeving geborgd.
Daarnaast zijn de belangrijkste landschappelijke waarden via de aanwijzingen als UNESCOwerelderfgoed beschermd. In relatie tot de landschappelijke structuren zijn de voorgestelde
maatregelen in de corridor relatief beperkt. Het betreft bijvoorbeeld het toevoegen van
rijstroken aan bestaande (forse) structuren, maatregelen die geen fysieke invloed hebben of
maatregelen die leiden tot verdichting van het stedelijke gebied. Dit heeft op de kenmerken van
Landschap Laag Holland slechts een beperkte invloed. Bij een nadere uitwerking van de overige
maatregelen zal landschappelijke inpassing overigens wel een rol moeten spelen. Omdat het in
deze fase gaat om de onderscheidendheid van de effecten van verschillende maatregelen, wordt
voor het Landschap Laag Holland volstaan met de effecten op natuur en op het UNESCOwerelderfgoed.
Uitzondering hierop betreffen de maatregelen rondom de kom in de A7 bij Purmerend. Voor de
maatregelen aan de kom van Purmerend is daarom een uitzondering in de beoordeling
opgenomen, waarbij breder naar landschap gekeken is, omdat het rechttrekken van de kom wel
andere landschappelijke effecten heeft. Deze maatregelen zijn beoordeeld op invloed op
bestaande landschappelijke kwaliteiten en kansen op het toevoegen van landschappelijke
kwaliteiten. Dit is als nuancering toegevoegd aan de overige beoordeling op landschap.
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Stelling van Amsterdam
De Stelling van Amsterdam is van groot cultuurhistorisch en landschappelijk belang, zie
figuur 2.3.1. In 1996 kreeg de Stelling van Amsterdam een plek op de UNESCO Werelderfgoedlijst
vanwege zijn unieke karakter en de bijzondere geschiedenis. De Stelling van Amsterdam is een
militair verdedigingswerk dat tussen 1870 en 1915 is aangelegd ter bescherming van de
hoofdstad. De verdedigingsring is 135 kilometer lang en bestaat uit dijken met dammen en
sluizen, terreinen die onder water konden worden gezet (inundatie) en 42 forten. Dit
verdedigingssysteem in combinatie met het daarbij horende landschap wordt aangeduid als de
stellingzone.
In het geldende Rijksbeleid, het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro), zijn in
artikel 2.13 regels over Erfgoederen van uitzonderlijke universele waarde opgenomen. Daaronder
zijn er ook regels voor de SvA. In bijlage 8 bij het Barro zijn de kernkwaliteiten van de
erfgoederen van uitzonderlijke universele waarde op hoofdlijn aangegeven:
1.

2.
3.

Het unieke, samenhangende en goed bewaard gebleven, laat negentiende-eeuwse en
vroeg twintigste-eeuwse hydrologische en militair-landschappelijke geheel, bestaande
uit:
 een doorgaand stelsel van liniedijken in een grote ring om Amsterdam;
 sluizen en voor- en achterkanalen;
 de forten, liggend op regelmatige afstand, voornamelijk langs dijken
inundatiegebieden;
 voormalige schootsvelden (visueel open) en verboden kringen (merendeels
onbebouwd gebied);
 de landschappelijke inpassing en camouflage van de voormalige militaire
objecten;
Relatief grote openheid;
Groene en relatief stille ring rond Amsterdam.

Deze kernkwaliteiten zijn tevens overgenomen in het provinciale beleid. Volgens provinciaal
beleid dienen de relevante bestemmingsplannen regels te bevatten om de kernkwaliteiten van
de Stelling van Amsterdam te behouden of te versterken.
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Figuur 2.3.1: De Stelling van Amsterdam (Bron: Informatiekaart Landschap en Cultuurhistorie, Provincie
Noord-Holland)

Beemster
De Beemster is een droogmakerij: een bemalen gebied dat van oorsprong een meer, een ander
groot open water of drasland was (zie figuur 2.3.2). Aangezien een droogmakerij vrijwel volledig
naar menselijk inzicht kon worden ingericht, is het een ultieme vorm van een cultuurlandschap.
In het geval van de droogmakerij de Beemster zijn de idealen van de Oudheid en de Renaissance
toegepast, waardoor een grid van vierkanten ontstond. De 17e-eeuwse idealen zijn nog steeds
goed waarneembaar in het totale gebied, zowel in de hoofdindeling van de polder als in de
indeling van de kavels en de landgoederen die in de polder nog aanwezig zijn. De Beemster heeft
een (inter-) nationale voorbeeldfunctie gehad voor andere droogmakerijen en staat symbool
voor een grote stap in de omgang van de mens met het water. Het concept dat ten grondslag
heeft gelegen aan de ruimtelijke indeling van de droogmakerij de Beemster is sinds de aanleg in
de 17e eeuw in essentie niet veranderd. Het ensemble van de droogmakerij bestaat naast het
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grid van wegen, waterlopen en percelen, grote mate van openheid, uit de ringdijk en ringvaart,
relatief hooggelegen wegen met laanbeplanting, monumentale stolpboerderijen en
molengangen, vijf forten van het Werelderfgoed de Stelling van Amsterdam en de
nederzettingen Middenbeemster, Noordbeemster, Westbeemster en Zuidoostbeemster.
In het Barro zijn de kenmerken van de Beemster als volgt verwoord:
 Het unieke, samenhangende en goed bewaard gebleven, vroeg zeventiende-eeuwse
(landschaps)architectonische geheel van de droogmakerij De Beemster, bestaande uit:
o het vierkante gridpatroon van wegen en waterlopen en rechthoekige percelen;
o de ringdijk en ringvaart (continuïteit en eenheid in vormgeving);
o het centraal gelegen dorp (Middenbeemster) op een assenkruis van wegen;
o bebouwing langs de wegen;
o de relatief hooggelegen wegen met laanbeplanting;
o de monumentale en typerende (stolp)boerderijen en restanten van buitens; de
oude negentiende-eeuwse gemalen en molengangen;
o de structuur en het karakter van het (beschermde) dorpsgezicht van
Middenbeemster;
 Grote openheid;
 Voor zover het werelderfgoed De Beemster samenvalt met het werelderfgoed De
Stelling van Amsterdam, zijn de uitgewerkte universele waarden van het werelderfgoed
De Stelling van Amsterdam tevens van toepassing op het werelderfgoed De Beemster.
Volgens provinciaal beleid dient de gemeente regels op te nemen in het bestemmingsplan om de
kernkwaliteiten van de Beemster te behouden of te versterken. Voor droogmakerijen als de
Beemster gaat het om de volgende kwaliteiten (Bron: Leidraad Landschap & Cultuurhistorie,
prov. NH):
 Historische structuurlijnen:
o Het samenhangende geometrische poldersysteem van ringdijken, ringvaarten
en waterlopen;
o Contrast met aangrenzende veengebieden;
o De herkenbaarheid van de Stelling van Amsterdam als een grotere verbindende
structuur;
o Duidelijke begrenzing door ringdijk, ringsloot of oude, hoge oeverlanden;
o Aangelegd watersysteem met hoofdtochten en hoofdgemaal.
 Cultuurhistorische objecten:
o Stolpboerderijen als identiteitsbepalende onderdelen gelegen aan het
samenhangende systeem van ringdijken, ringvaarten en waterlopen;
o De poldermolens met hun biotopen die deel van dit poldersysteem uitmaken;
o De voormalige molenplaatsen;
 Openheid:
o Landschap van de oude droogmakerij;
o Open en vlak landschap, grasland en water;
o Getijafzettingsvlakten, oude zeeklei en ontgonnen veenvlakten;
o Mate van openheid: landschap met een open karakter en specifieke
ruimtevormen.
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Figuur 2.3.2: Ligging van de Beemster (felgroen) in het UNESCO-Werelderfgoed

Beoordelingsmethodiek
Bij de beoordeling van de impact op de Stelling van Amsterdam en de Beemster gaat het om
maatregelen die de unieke kenmerken van de Stelling aantasten. Zolang er geen aantasting van
de Stelling of de Beemster is, zijn er verwaarloosbare effecten (0). Zodra er een reeds aangetast
kenmerk (zoals de forten, inundatiegebied, zichtlijnen en schootscirkels, of historische
structuurlijnen, cultuurhistorische objecten, openheid) verder aangetast wordt door een
maatregel, gaat het om een mogelijk of beperkt negatief effect (-). Wanneer een kenmerk van de
Stelling nog volledig in tact is en zal worden aangetast door een maatregel, gaat het om grote
negatieve effecten (- -). Positieve effecten zijn niet te verwachten (zie
tabel 2.3.1).
Tabel 2.3.1: Beoordeling effecten op Stelling van Amsterdam en Beemster

Beoordeling

Omschrijving effect Stelling van
Amsterdam en Beemster

grote positieve effecten
mogelijk of beperkte positieve effecten
verwaarloosbare effecten
mogelijk of beperkte negatieve effecten

++
+
0
-

grote negatieve effecten

--

Geen aantasting
Reeds aangetast kenmerk* dat verder
aangetast wordt
Nieuwe aantasting van kenmerken

*Kenmerken van de Stelling van Amsterdam: forten, inundatiegebied, zichtlijnen, schootcirkels. Kenmerken
van de Beemster: historische structuurlijnen, cultuurhistorische objecten, openheid.
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2.3.2

Cultuurhistorie
Relevante aspecten
Naast cultuurhistorische landschappen, zoals benoemd in de vorige paragraaf, zijn ook diverse
cultuurhistorische elementen aanwezig. Voor deze fase zijn de molenbiotopen, stolpboerderijen
en beschermde stads- en dorpsgezichten van belang. Effecten op overige cultuurhistorische
waarden zijn zeer afhankelijk van de precieze uitvoering van maatregelen of zijn in verband met
de ondergeschiktheid van de ingrepen aan de bestaande structuren waaraan deze maatregelen
genomen worden niet onderscheidend voor deze beoordeling. Het provinciale beleid voor
cultuurhistorie zet eveneens in op het behoud van landgoederen. In het studiegebied van de
Corridor Amsterdam-Hoorn komen echter geen provinciaal beschermde landgoederen voor.
Deze zijn daarmee niet relevant voor de maatregelen in de Corridor.
Molenbiotopen
De landschappelijke en cultuurhistorische betekenis van molens is groot. Veel molens zijn als
rijksmonument aangewezen. In het ruimtelijke ordeningsbeleid moeten gemeenten zoveel
mogelijk rekening houden met de 'molenbiotoop' (Provinciale Verordening Ruimte). De
molenbiotoop is een (denkbeeldige) cirkel om de molen, deze is in de figuur niet zichtbaar in
verband met de schaal van de figuur. Wel zijn de molens die een (beschermde) molenbiotoop
hebben weergegeven (zie figuur 2.3.3). Een goede molenbiotoop is van fundamenteel belang
voor de werking en het behoud van de molen. Binnen deze molenbiotoop mag bebouwing en
begroeiing de windvang niet belemmeren. Voor molenbiotopen zijn richtlijnen opgesteld (bron:
Leidraad Landschap en Cultuurhistorie).
In verband met de windvang en het weren van storende visuele elementen dient buiten bestaand
bebouwd gebied de vrije ruimte rond molens gehandhaafd te blijven. De “1:100 regel” is hierbij
uitgangspunt:
 binnen 100 meter rond de molen mag geen bebouwing of beplanting hoger dan de
onderste punt van de verticaal staande wiek worden opgericht;
 binnen een afstand van 100 tot 400 meter rond de molen moet wat betreft bebouwing
en beplantingen het volgende geregeld worden: de hoogte mag niet meer bedragen dan
1/100 van de afstand tussen de bouwwerk/beplanting en molen, gerekend van de
onderste punt van de verticaal staande wiek.
Binnen bestaand bebouwd gebied streeft de provincie naar het zoveel mogelijk rekening houden
met de uitgangspunten voor de molenbiotoop (Bron: Leidraad Landschap en Cultuurhistorie,
Provincie Noord-Holland, 2010).
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Figuur 2.3.3: De geografische positie van molenbiotopen in het studiegebied.

Stolpboerderijen
De stolpboerderij is het meest identiteitsbepalende historische boerderijtype in Noord-Holland,
vooral voor Noord-Holland boven het Noordzeekanaal (zie figuur 2.3.4). Met uitzondering van
aan de stolp verwante boerderijen in de provincie Friesland komt de stolp als boerderijtype
buiten de provincie Noord-Holland niet voor. De stolp is daarmee identiteitsbepalend voor
Noord-Holland (identiteitsdrager). De stolpboerderij kenmerkt zich door een vierkant houtskelet
dat dient als draagconstructie voor een hoog piramidevormig dak. De ruimte binnen het vierkant
dient voor hooiberging, daaromheen zijn de ruimten gegroepeerd voor mens en dier. Op het
moment dat de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie werd opgesteld (2010) waren er ongeveer
4600 stolpboerderijen in de provincie. Het is het streven om al deze bewaard gebleven nietbeschermde stolpboerderijen te behouden als identiteitsbepalend bouwtype in het NoordHollandse landschap. Het gaat om behoud van de hoofdvorm; herbouw draagt alleen aan de
genoemde identiteit bij wanneer wordt voldaan aan de oorspronkelijke maatvoering. De 400
beschermde monumenten ressorteren onder de Monumentenwet en provinciale en
gemeentelijke monumentenverordeningen (of erfgoedverordeningen).
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Figuur 2.3.4: De geografische positie van stolpboerderijen in het studiegebied

Beschermde stads- en dorpsgezichten
Een beschermd stads- of dorpsgezicht is een gebied binnen een stad of dorp met een bijzonder
cultuurhistorisch karakter. Door deze bescherming blijft het cultuurhistorische karakter
behouden. In Nederland zijn er ruim 450 van deze beschermde gebieden. Deze gebieden zijn
beschermd volgens het Overgangsrecht in de Erfgoedwet.
In het studiegebied bevinden zich de volgende beschermde stads- en dorsgezichten (zie
figuur 2.3.5):
 Hoorn;
 Edam;
 Middenbeemster;
 Monnickendam;
 Broek in Waterland;
 Haaldersbroek;
 Zaandam; en
 Westzaan.
Op de kaart zijn nog meer beschermde stads- en dorpsgezichten aangegeven, maar deze zijn niet
van belang voor de corridorstudie, in verband met de afstand tot de voorgestelde ingrepen en de
tussenliggende opgaande bebouwing en beplanting.
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Figuur 2.3.5: Beschermde stads- en dorpsgezichten (Bron: Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed)

Gebouwde rijksmonumenten
In deze fase is tevens geïnventariseerd in hoeverre de maatregelen mogelijk een gebouwd
rijksmonument raken. Uit de analyse blijkt dat alleen bij de realisatie van de Poort van Hoorn
mogelijk rijksmonumenten geraakt worden. De plannen voor de precieze invulling van deze
gebiedsontwikkeling zijn nog niet uitgekristalliseerd. Voor de invloed van deze maatregel op de
bereikbaarheid is een nadere uitwerking ervan op dit moment niet noodzakelijk. De ontwikkeling
kan voldoende rekening houden met de monumenten, zodat effect op de gebouwen voorkomen
wordt. Door een goede inpassing is het zelfs mogelijk hiervoor een meerwaarde te realiseren. Dit
wordt met de uitwerking van de plannen door de gemeente Hoorn nader vormgegeven.
De andere maatregelen raken geen rijksmonumenten. Daarom wordt in deze rapportage hieraan
geen verdere beoordeling gekoppeld. Het aspect is namelijk niet onderscheidend voor de keuzes
in deze fase.
Beoordelingsmethodiek
Bij de beoordeling van de impact op de molenbiotopen gaat het om maatregelen die een nieuwe
aantasting veroorzaken van de molenbiotoop in de vorm van belemmering van de windvang van
de molen binnen een straal van 400 meter (zie bovenstaande paragraaf). Zolang er geen
aantasting van de molenbiotoop is, zijn de effecten verwaarloosbaar (0). Zodra er ontwikkelingen
plaatsvinden in een reeds aangetast segment van de biotoop die de windvang kan belemmeren,
gaat het om een mogelijk of beperkt negatief effect (-). Wanneer een nieuw segment van een
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molenbiotoop wordt aangetast door een maatregel, gaat het om grote negatieve effecten (- -).
Positieve effecten zijn niet te verwachten (zie tabel 2.3.2).
Tabel 2.3.2: Beoordeling effecten op Molenbiotopen

Beoordeling
grote positieve effecten
mogelijk of beperkte positieve effecten
verwaarloosbare effecten
mogelijk of beperkte negatieve effecten

++
+
0
-

Omschrijving effect molenbiotopen

grote negatieve effecten

--

Geen aantasting
Reeds aangetast onderdeel dat verder
aangetast wordt
Nieuwe aantasting van de molenbiotoop

Bij de beoordeling van de impact op de stolpboerderijen gaat om maatregelen die een aantasting
veroorzaken van de boerderij zelf of op zeer korte afstand van de boerderij plaatsvinden en op
die manier het karakteristieke aanzicht van de stolpboerderijen belemmeren. Komt de weg
dichter bij een stolpboerderij te liggen die op relatief korte afstand van de weg ligt, dan is sprake
van een mogelijk of beperkt negatief effect (-). Als een stolpboerderij gesloopt moet worden voor
de realisatie van de maatregel is sprake van een groot negatief effect (- -). Ligt de stolpboerderij
op grotere afstand en/of wordt deze van de maatregel afgeschermd door opgaande bebouwing
of beplanting dan is het effect verwaarloosbaar (0). Positieve effecten zijn niet te verwachten (zie
tabel 2.3.3).
Tabel 2.3.3: Beoordeling effecten op stolpboerderijen

Beoordeling
grote positieve effecten
mogelijk of beperkte positieve effecten
verwaarloosbare effecten
mogelijk of beperkte negatieve effecten

Omschrijving effect stolpboerderijen
++
+
0
-

grote negatieve effecten

--

Geen aantasting
Reeds aangetast onderdeel dat verder
aangetast wordt
Sloop

Bij de beoordeling van de impact op beschermde stads- en dorpsgezichten gaat het om
maatregelen die deze gezichten aantasten. Komt de weg dichter bij een beschermd stads- of
dorpsgezicht te liggen dat op relatief korte afstand van de weg ligt, dan is sprake van een
mogelijk of beperkt negatief effect (-). Als (mogelijk) ruimtebeslag op een beschermd stads- of
dorpsgezicht plaatsvindt voor de realisatie van de maatregel, is sprake van een groot negatief
effect (- -). Ligt het beschermde gezicht op grotere afstand en/of wordt deze van de maatregel
afgeschermd door opgaande bebouwing of beplanting dan is het effect verwaarloosbaar (0). Een
positief effect is hier niet te verwachten (zie
tabel 2.3.4).
Tabel 2.3.4: Beoordeling effecten op beschermde stads- en dorpsgezichten

Beoordeling

Omschrijving effect beschermde stadsen dorpsgezichten

grote positieve effecten
mogelijk of beperkte positieve effecten
verwaarloosbare effecten
mogelijk of beperkte negatieve effecten
grote negatieve effecten

++
+
0
--
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2.4

Water
Relevante aspecten
De aanwezigheid van water is in de Corridor Amsterdam-Hoorn zeer gevarieerd. Noordelijk van
Amsterdam zijn zeer waterrijke gebieden aanwezig, zoals het Ilperveld en het Wormer- en
Jisperveld. In dit gebied liggen ook de droogmakerijen Wormer, Purmer en Beemster, die een nog
sterker gecontroleerde waterhuishouding hebben dan de veenpolders.
Een belangrijk uitgangspunt bij alle ontwikkelingen is dat water dat voor een maatregel gedempt
wordt, ook weer 1 op 1 gecompenseerd wordt. Het is hierbij van belang dat de doorstroming van
het watersysteem behouden blijft. Verder moet extra verharding in de vorm van
oppervlaktewater of andersoortige berging worden gecompenseerd, om te voorkomen dat het
gebied een grotere en snellere afvoer van neerslag krijgt. Hiermee wordt een toename van
wateroverlast voorkomen. Deze compensatie moet in hetzelfde peilgebied worden gerealiseerd
als waar de verharding plaatsvindt.
Voor de toetsing van de maatregelen is ervan uitgegaan dat aan deze basale (voorgeschreven)
uitgangspunten wordt voldaan. Dit vergt veelal een nadere uitwerking in het ontwerp, die
(vrijwel) altijd oplosbaar is. De inpassing van water kan op haar beurt dus tot extra ruimtelijke
effecten leiden, dit is een landschappelijke inpassing die als randvoorwaarde of aandachtspunt
meegegeven moet worden voor het vervolg. De aandacht gaat daarom uit naar bijzondere
aspecten, die een invloed kunnen hebben op de keuze of uitwerking van maatregelen. Voor
water is daarom gekeken naar grondwaterbeschermingsgebieden voor drinkwaterwinning,
waterkeringen, hoofdvaarwegen en KRW-oppervlaktewaterlichamen.
Grondwaterbeschermingsgebieden
In de omgeving van het projectgebied liggen geen grondwaterbeschermingsgebieden. Deze zijn
dus niet van belang (en niet onderscheidend) en zullen niet verder worden behandeld bij de
effectomschrijving.
Waterkeringen
De waterkeringen (zie figuur 2.4.1) zijn van belang voor de waterveiligheid. De waterkeringen zijn
juridisch beschermd middels meerdere beschermingszones: de kernzone en het waterstaatswerk
die de daadwerkelijke kering vormen, een beschermingszone en eventueel een profiel van vrije
ruimte die voor een aanvullende bescherming van de waterkering zorgen. Bij maatregelen in de
vastgestelde beschermingszones van waterkeringen dient de stabiliteit en de waterkerende
hoogte van de kering gewaarborgd te worden.
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Figuur 2.4.1: Waterkeringen (Bron: Database Hoogheemraadschap Noorderkwartier)

Hoofdvaarwegen
De hoofdvaarwegen hebben een economisch belang voor de scheepvaart (zie figuur 2.4.2).
Daarnaast hebben de vaarwegen ook een functie in de aan- en afvoer van water. De maatregelen
mogen bij voorkeur niet tot verslechtering van de vaarroute leiden. Aantasting van vaarroutes
vindt plaats door het plaatsen van extra bruggen of het voor tijdsperiodes gesloten houden van
beweegbare bruggen. Verhoging van bruggen of vervanging van bruggen door tunnels leidt tot
een verbetering van de bevaarbaarheid van vaarwegen.
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Figuur 2.4.2: Vaarwegen (Bron: Database Hoogheemraadschap Noorderkwartier, Watervisie 2021 Provincie
Noord-Holland)

Oppervlaktewaterlichamen
Voor de oppervlaktewaterlichamen die in het kader van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW)
zijn vastgesteld, zijn doelen voor de chemische en biologische waterkwaliteit vastgelegd. In 2015
werd voor alle wateren in het plangebied voor één of meer parameters de situatie als ‘niet
toereikend’ beoordeeld (zie figuur 2.4.3). Voor de situatie in 2021 is de prognose dat voor alle
wateren in het plangebied alle parameters tenminste ‘matig’ zullen zijn. Maatregelen mogen de
huidige situatie of de vastgestelde doelen niet verhinderen. Vooral de oeverinrichting is hierbij
van belang voor de beoordeling. Aangezien de inrichtingsprincipes in deze fase een te
gedetailleerde stap vormen, worden deze in de gevallen waarin dit een aandachtspunt vormt als
randvoorwaarde voor de maatregel verwoord.
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Figuur 2.4.3: KRW-oppervlaktewaterlichamen inclusief beoordeling 2015 (bron: Watervisie 2021 provincie
Noord-Holland)

Beoordelingsmethodiek
Maatregelen die buiten de beschermingszones van de waterkering liggen, hebben een
verwaarloosbaar (0) effect. Wanneer de maatregel wel in de beschermingszone of in het profiel
van de vrije ruimte ligt, zijn de effecten als beperkt negatief beoordeeld (-). Bij maatregelen die in
de kernzone of het waterstaatswerk liggen, zijn grote negatieve effecten mogelijk (- -). Positieve
effecten zijn voor dit criterium niet van toepassing (zie
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tabel 2.4.1).
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Tabel 2.4.1: Beoordeling effecten op waterkeringen

Beoordeling
grote positieve effecten
mogelijk of beperkte positieve effecten
verwaarloosbare effecten

++
+
0

Omschrijving effect waterkeringen

mogelijk of beperkte negatieve effecten

-

grote negatieve effecten

--

Buiten de (beschermingszone) van de
waterkering
In profiel van de vrije ruimte of in de
beschermingszone
In de kernzone of het waterstaatswerk

Bij de beoordeling van maatregelen bij vaarwegen gaat het om de eventuele beperking van de
afmetingen voor de doorvaart: waterdiepte, doorvaartbreedte en –hoogte. Voor de verschillende
vaarwegen zijn hiervoor eisen gesteld. Wanneer de maatregel geen invloed heeft op de vaarweg,
zijn de effecten verwaarloosbaar (0). Bij maatregelen waarbij de afmetingen wel verminderen
maar nog steeds aan de eisen wordt voldaan, wordt dit als een beperkt negatief effect gezien (-).
Wanneer de afmetingen na uitvoering van de maatregel niet meer aan de eisen zou voldoen,
wordt dit als een groot negatief effect (- -) beschouwd. Maatregelen die leiden tot een vergroting
van de doorvaarthoogte, -breedte of waterdiepte worden als beperkt positief effect gezien (+).
Bij het verwijderen van een kunstwerk over een waterweg (bijv. ondertunneling) wordt het effect
als groot positief effect (+ +) gezien (zie
tabel 2.4.2).
Tabel 2.4.2: Beoordeling effecten op vaarwegen

Beoordeling
grote positieve effecten

++

mogelijk of beperkte positieve effecten
verwaarloosbare effecten
mogelijk of beperkte negatieve effecten

+
0
-

grote negatieve effecten

--

Omschrijving effect vaarwegen
Kunstwerk dat begrenzing stelt aan
doorvaartmogelijkheden wordt
verwijderd
Doorvaartmogelijkheid verbeterd
Ongewijzigd
Doorvaartmogelijkheid verminderd,
maar voldoet aan gestelde eisen*
Doorvaartmogelijkheid verminderd en
voldoet niet aan gestelde eisen*

*Gestelde eisen m.b.t. doorvaartbreedte, –hoogte of waterdiepte

Maatregelen op enige afstand van de KRW-wateren hebben geen of een verwaarloosbaar effect
(0). Wanneer bij een maatregel de oeverinrichting over een beperkte afstand (minder dan 100 m)
verslechterd, wordt dit als een beperkte verslechtering (-) beoordeeld. Hierbij is voor de afstand
van 100 meter gekozen, omdat de oeverinrichting van een KRW-watergang met voldoende
kwaliteit ingericht moet worden. Vindt een aantasting van minder dan 100 meter plaats, dan zal
deze oeverinrichting nog relatief eenvoudig gecompenseerd kunnen worden op een andere
plaats. Bij een aantasting over grotere lengte zal de compensatie moeilijker tot stand kunnen
komen. Een verslechtering van de oeverinrichting over een afstand van meer dan 100 m wordt
daarom als een groot negatief effect (- -) gezien (zie
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Tabel 2.4.3). In deze fase is geen onderscheid gemaakt naar run off van het wegdek. De run off
van het wegdek is water met mogelijke verontreinigingen. Bij verbreding van de weg is sprake
van meer run off met theoretisch meer kans op verontreiniging. In deze fase is het uitgangspunt
dat voldoende waterberging gerealiseerd wordt en voldoende bermbreedte om de run off op te
vangen, zodat geen verontreiniging van de weg in het oppervlaktewater terecht komt.
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Tabel 2.4.3: Beoordeling effecten op KRW-oppervlaktewaterlichamen

Beoordeling

2.5

Omschrijving effect KRWoppervlaktewaterlichamen

grote positieve effecten
mogelijk of beperkte positieve effecten
verwaarloosbare effecten
mogelijk of beperkte negatieve effecten

++
+
0
-

grote negatieve effecten

--

Geen invloed of op grote afstand
Aantasting oeverinrichting of
waterkwaliteit (<100 m)
Aantasting oeverinrichting of
waterkwaliteit (>100 m)

Natuur
Relevante aspecten
Natura 2000-gebieden
De gebiedsbescherming voor Natura 2000-gebieden is geïmplementeerd in de Wet
natuurbeschermingswet (verder Wnb). Globaal kan gesteld worden dat de gebiedsbescherming
gericht is op de bescherming van de waarden waarvoor een gebied is aangewezen. Deze
bescherming is gebiedsspecifiek, maar kent wel een externe werking, wat wil zeggen dat ook
handelingen buiten het beschermde gebied niet mogen leiden tot verlies aan kwaliteit in het
beschermde gebied.
Voor Natura 2000-gebieden geldt een streng beschermingsregime dat rechtstreeks voortvloeit
uit de Europese Habitatrichtlijn. De gebieden die zijn aangewezen als Natura 2000-gebieden zijn
weergegeven in figuur 2.5.1. Dat houdt in dat een strikt ‘nee, tenzij’-regime van toepassing is.
Projecten met een significant negatief effect (aantasting van de natuurlijke kenmerken is niet uit
te sluiten) kunnen alleen doorgang vinden als er geen alternatieven zijn, als er dwingende
redenen van groot openbaar belang zijn en compenserende maatregelen genomen zijn.
In het kader van de besluitvorming over het plannen dient ook getoetst te worden op de
mogelijke gevolgen voor Natura 2000-gebieden (Wnb Art. 2.7 lid 1). Dit impliceert dat een plan
alleen kan worden vastgesteld indien verzekerd is dat – uitgaande van de maximale
planmogelijkheden – er geen significante effecten zullen optreden (c.q. dat er geen aantasting
van de natuurlijke kenmerken van enig Natura 2000-gebied zal plaatsvinden).
Voor projecten die kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten in een Natura
2000 gebied kunnen verslechteren of een significant verstorend effect kunnen hebben op de
soorten waarvoor het gebied is aangewezen, dient een vergunning aangevraagd te worden. Voor
elk project dat niet direct verband houdt met of nodig is voor het beheer van een gebied, dient
een passende beoordeling gemaakt te worden wanneer op grond van objectieve gegevens niet
kan worden uitgesloten dat het afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten
significante gevolgen heeft voor de natuurwaarden. Het gaat dan om mogelijke gevolgen die zich
redelijkerwijs zouden kunnen voordoen (Wnb art 2.8).
Het toetsingskader Natura 2000 wordt gevormd door de instandhoudingsdoelen voor de
habitattypen en soorten waarvoor het Natura 2000-gebied is aangewezen door het ministerie
van EZ. Deze instandhoudingsdoelen zijn opgenomen in het aanwijzingsbesluit voor het
desbetreffende Natura 2000-gebied.
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In deze rapportage geven de mogelijke effecten op de (natuurlijke kenmerken van de) Natura
2000-gebieden tevens invulling aan een deel van de effecten op “Landschap Laag Holland” (zie
paragraaf 2.3)
Effecten op Natura 2000-gebieden kunnen onderverdeeld worden in directe effecten (als de
ingreep in een Natura 2000-gebied plaats vindt) en indirecte effecten. De effecten kunnen
afhankelijk van het soort effect een beperkt of groter invloedsgebied hebben. Uit onderzoek naar
(op recreatieactiviteiten gebaseerde) verstoringsafstanden voor vogels (Krijgsveld, 2008) is
gebleken dat voor steltlopers en weidevogels verstoringsafstanden (geluid- of optische
verstoring) op het land variëren van 100 tot 300 m. Op basis hiervan wordt voor optische
verstoring dan ook een maximale verstoringscontour van 300 m aangehouden. Deze
verstoringscontour wordt ook aangehouden voor de additionele verlichting. De effecten over
langere afstand betreffen de effecten van verzuring en vermesting en effecten op soorten die
buiten de aangewezen gebieden foerageren. De depositie van stikstof is een belangrijke indicator
voor verzuring en vermesting. Natura 2000-gebieden in de directe omgeving van het plangebied
kennen stikstofgevoelige habitats.
Voor de soorten die aangewezen zijn voor de Natura-2000-gebieden IJsselmeer en Markermeer
& IJmeer geldt dat weliswaar het agrarisch gebied in het plangebied een ecologische functie kan
hebben voor soorten waarvoor beide Natura 2000-gebieden zijn aangewezen (dit geldt
bijvoorbeeld voor vogels waarvoor het IJsselmeer danwel Markermeer een slaapplaats functie
heeft, maar die overdag foerageren op gronden die buiten het Natura 2000-gebied zijn gelegen),
echter voor veruit de meeste soorten geldt dat ze geen afhankelijkheidsrelatie hebben met de
gebieden buiten de begrenzing van het Natura 2000-gebied waarvoor het is aangemeld.
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Wet natuurbescherming (2017)
Per 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming (Wnb) in werking getreden. Deze wet
vervangt de Boswet, Flora- en faunawet en de Natuurbeschermingswet 1998. Inmiddels heeft
de Provincie Noord-Holland de provinciale beleidsregels en verordeningen op basis van de
Wet natuurbescherming ook vastgesteld.
Doelstellingen zijn: het beschermen en ontwikkelen van natuur en natuur ter vervulling van
maatschappelijke functies.
Uitgangspunten zijn:
 eenvoudiger en toegankelijker;
 aansluiten bij de Europese regelgeving;
 decentralisatie: provincie wordt (meestal) bevoegd gezag.
De Wnb kent twee dimensies, gebiedsbescherming en soortenbescherming. Wat betreft
gebiedsbescherming verandert er niet veel. De bescherming van Natura 2000 wordt
overgenomen, maar behelst niet meer dan wat strikt noodzakelijk is volgens de Habitat- en
Vogelrichtlijn. De PAS blijft bestaan. De bescherming van de Beschermde
Natuurmonumenten vervalt. Er zijn ook geen mogelijkheden voor provincies om zwaardere
eisen te stellen. Buiten de Natura 2000-gebieden kan een provincie wel verdergaande
bescherming bewerkstellingen door daarover in verordeningen regels te stellen.
Natuurnet Nederland is genoemd (meer status). De bescherming van het Natuurnetwerk
Nederland blijft in het ruimtelijke spoor
Provincies blijven bevoegd gezag, alleen wordt de provincie waar de activiteit (grotendeels)
plaats vindt bevoegd gezag en niet de provincie waar het grootste effect optreedt. Voor
projecten met het grootste effect in dezelfde provincie wijzigt er dus niets. Het Rijk blijft
bevoegd voor:
 de aanwijzingsbesluiten van de Natura 2000-gebieden;
 de Natura 2000-beheerplannen waar RWS voortouwnemer is;
 het goedkeuren van gedragscodes (soortbescherming);
 aanleg, uitbreiding, inrichting, wijziging, gebruik , beheer en onderhoud van:
hoofdwegen, hoofdvaarwegen en primaire waterkeringen die in beheer zijn bij het
Rijk;
 treffen van maatregelen en voorzieningen die nodig zijn met het oog op de
ontwikkeling, werking en bescherming van de hoofdwateren.
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Figuur 2.5.1: Natuurgebieden (Bron: natuurbeheerplannen provincie Noord-Holland)

Natuurnetwerk Nederland (NNN)
Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) (voorheen EHS) betreft een netwerk van zowel grote als
kleine gebieden in Nederland waar het behoud van de natuur voorrang heeft en de
natuurverbindingen (zie figuur 2.5.1). Het NNN is bedoeld om natuurgebieden te vergroten en
met elkaar te verbinden. De NNN-gebieden zijn in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte
(SVIR) (I&N, 2012) aangewezen als nationaal belang. Het beschermingsregime van de NNNgebieden krijgt zijn beslag in het planologisch instrumentarium van de Wet ruimtelijke ordening.
In 2007 hebben het Rijk en de provincies de wijze waarop het beschermingsregime moet worden
toegepast uitgewerkt in de Spelregels EHS (LNV, VROM & Provincies, 2007). Deze zijn vastgelegd
in de Provinciale Ruimtelijke Verordening. Onder bepaalde voorwaarden zijn er ontwikkelingen
mogelijk. Of een ingreep in een NNN-gebied mag plaatsvinden, hangt af van twee voorwaarden:
 de ingreep is ‘van groot openbaar belang’ en
 er zijn geen alternatieven mogelijk.
Alleen dan kan de ingreep doorgaan, maar niet zonder meer. De initiatiefnemer moet zorgen dat
de nadelige effecten op de natuur worden verzacht. Als dat niet of onvoldoende mogelijk is, dan
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moet de initiatiefnemer compensatiemaatregelen treffen. Soms kunnen projecten en
ontwikkelingen die schadelijk zijn voor de natuur in een gebied tóch doorgaan. Bijvoorbeeld als
ze onderdeel vormen van een groter plan dat mede tot doel heeft om de natuur in dat gebied te
verbeteren. Ingrepen in het NNN die niet ‘van groot openbaar belang’ zijn, zijn onder
voorwaarden toch mogelijk door toepassing van twee nieuwe spelregels: de ‘EHSsaldobenadering’ en ‘herbegrenzen EHS’. Deze twee instrumenten moeten zorgen dat de EHS
niet alleen even groot en even waardevol blijft, maar er zelfs beter op wordt. De saldobenadering
is daarbij gericht op een combinatie van meerdere projecten. Het herbegrenzen is bedoeld voor
kleinere ingrepen.
Het toetsingskader NNN wordt gevormd door de wezenlijke kenmerken en waarden van het
gebied (oppervlakte, kwaliteit, ruimtelijke samenhang), deze zijn beschermd. De natuurdoeltypen
in de ambitiekaart van het Natuurbeheerplan geven richting aan de wezenlijke kenmerken en
waarden van een gebied. Opgemerkt wordt dat het NNN in Noord-Holland geen externe werking
kent, dus alleen projecten in NNN kunnen leiden tot een compensatieplicht of
herbegrenzingsplan. Daarom wordt beoordeeld in hoeverre de maatregelen (potentieel)
ruimtebeslag leggen op het NNN.
Bij de toetsing aan de Nbwet zijn de voormalige Beschermde Natuurmonumenten (BN) buiten de
Natura 2000-gebieden niet meegenomen. Deze gebieden vallen ook onder het
beschermingsregime van het NNN en zijn vervallen onder de nieuwe Wet natuurbescherming.
Wel is bij de beschrijving van de gebieden gemeld of er een voormalig BN in het plangebied ligt.
Weidevogelleefgebieden en scholekstergebieden
Daarnaast is er gekeken naar weidevogelleefgebieden en scholekstergebieden (zie figuur 2.5.2).
In het Natuurbeheerplan 2016 zijn weidevogelgebieden aangewezen die zijn gebaseerd op de
kerngebiedenbenadering voor weidevogels. Deze benadering is ontwikkeld om de achteruitgang
van het aantal weidevogels tegen te gaan. De weidevogelleefgebieden zijn aaneengesloten, open
gebieden, die voldoen aan de criteria weidevogelkerngebied. Door het beheer te concentreren in
de meest kansrijke gebieden en het beheer te verzwaren, wordt de beschikbare subsidie
effectiever ingezet. Uitsluitend in de meest kansrijke gebieden wordt nog subsidie beschikbaar
gesteld voor agrarisch natuurbeheer voor weidevogels.
De kerngebiedenbenadering is echter sterk gebaseerd op het vóórkomen van grutto, tureluur en
slobeend. Hiermee komt het belang van de scholekster, een voor Noord-Holland belangrijke
weidevogel, onvoldoende tot uiting. Daarom zijn in het Natuurbeheerplan 2016 tevens
scholekstergebieden aangewezen. De weidevogelleefgebieden krijgen een planologische
‘doorvertaling’ in de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV), de scholekstergebieden niet. De
reden hiervan is dat scholeksters een groter bereik hebben met foerageren en minder
plaatsgevonden zijn dan grutto’s. Grutto’s foerageren vlakbij de nesten en zijn erg afhankelijk van
een goed mozaïek, beheer en openheid van het gebied.
Of een ingreep in een weidevogelleefgebied mag plaatsvinden, hangt af van enkele voorwaarden:
 de ingreep is ‘van groot openbaar belang’ en er geen alternatieven zijn;
 woningbouw mag indien er sprake is van de toepassing van de regeling Ruimte voor
Ruimte;
 woningbouw mag als die bijdraagt aan een substantiële verbetering van in de directe
omgeving daarvan aanwezige natuurwaarden;
 een ingreep geeft netto geen verstoring van het weidevogelleefgebied.
Alleen dan kan de ingreep doorgaan, maar niet zonder meer. De initiatiefnemer moet zorgen dat
de nadelige effecten op de natuur worden verzacht. Als dat niet of onvoldoende mogelijk is, dan
moet de initiatiefnemer compensatiemaatregelen treffen.
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Het toetsingskader weidevogel- en scholeksterleefgebieden wordt gevormd door de omvang van
de weidevogelleefgebieden en de kwaliteitseisen/criteria die gesteld worden aan het
weidevogelleefgebied (Sierdsema et al, 2013):
 drooglegging optimaal = minder dan 20 cm (veen), minder dan 30 cm (klei op veen en
zand en minder dan 45 cm (klei)
 zichtbare openheid: optimaal is >600 m
 beheer (bijvoorbeeld legselbescherming)
Zowel weidevogelgebieden en scholekstergebieden (alhoewel deze laatste geen planologische
vertaling hebben) worden meegenomen gezien het belang van deze soorten voor het NoordHollandse landschap en de biodiversiteit.
De toets aan de bescherming van houtopstanden in de Wnb en aan lokale plannen e.d. is aan de
orde bij de concrete uitwerking van een project, maar zal op dit MIRT-niveau de keuzes niet
bepalen. Herplant van bosopstanden is oplosbaar bij concrete uitwerking van de maatregelen. De
toets van de activiteiten/plannen aan de soortbescherming Wnb zal t.z.t ook nodig zijn bij de
verdere uitwerking van de maatregelen. Door mitigatie of compensatie kunnen negatieve
effecten vaak worden vermeden, waardoor ontheffing soortbescherming verleend kan worden.
Van belang is om vooraf tijdig gedegen onderzoek te laten doen naar het voorkomen van
beschermde soorten, naar de mogelijke effecten en overtredingen van de verbodsbepalingen en
de mogelijkheden om deze te voorkomen, te beperken of te compenseren. Dan kan deze
informatie bij de verdere planvorming meegenomen worden en kan de ontheffing
soortbescherming Wnb op tijd wordt verleend en hoeft er geen vertragingen op te treden bij de
uitvoering van projecten. Het onderzoek naar beschermde soorten zal in de vervolgfase wel een
rol spelen, waarbij op hoofdlijnen wordt beoordeeld of belangrijke soorten een belemmering
kunnen vormen voor een te kiezen maatregelpakket.
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Figuur 2.5.2: Weidevogelkerngebieden (Bron: weidevogelkerngebieden provincie Noord-Holland).

Beoordelingsmethodiek
Voor de beoordeling van de effecten op Natura 2000-gebieden wordt uitgegaan van een
verwaarloosbaar effect (0) als geen effecten op Natura 2000-gebied optreden. Dit betekent dat
geen sprake is van ruimtebeslag op en verstoring van het Natura 2000-gebied, geen toename van
stikstofdepositie op stikstofgevoelige habitats. Indien deze verstoring of toename van
stikstofdepositie wel plaatsvindt is sprake van een mogelijk of beperkt negatief effect (-). Bij
ruimtebeslag en/of verstoring en toename van stikstofdepositie is sprake van een groot negatief
effect (- -). Indien sprake is van een afname van verstoring of een afname van stikstofdepositie is
sprake van een mogelijk of beperkt positief effect (+). Indien beide optreden en/of de
verbindingen met andere gebieden worden verbeterd is sprake van een groot positief effect (+ +)
(zie
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tabel 2.5.1).
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Tabel 2.5.1: Beoordeling effecten op Natura 2000

Beoordeling
grote positieve effecten

++

mogelijk of beperkte positieve effecten

+

verwaarloosbare effecten
mogelijk of beperkte negatieve effecten

0
-

grote negatieve effecten

--

Omschrijving effect Natura 2000
Afname verstoring en/of verbeteren
verbinding met andere gebieden en
afname stikstofdepositie
Afname verstoring of afname
stikstofdepositie
Geen effect op Natura 2000
Toename verstoring of toename van
stikstofdepositie
Ruimtebeslag en/of verstoring én
toename van stikstofdepositie

Voor de NNN-gebieden en scholekster- en weidevogelgebieden wordt een overeenkomstige
beoordeling gehanteerd. Voor deze beide gebieden speelt het aspect stikstofdepositie echter
geen rol (zie tabel 2.5.2 en tabel 2.5.3).
Tabel 2.5.2: Beoordeling effecten op NNN

Beoordeling
grote positieve effecten

++

mogelijk of beperkte positieve effecten
verwaarloosbare effecten
mogelijk of beperkte negatieve effecten
grote negatieve effecten

+
0
--

Omschrijving effect NNN
Afname verstoring en/of verbeteren
verbinding met andere gebieden
Afname verstoring
Geen effect op NNN
Toename verstoring
Ruimtebeslag (al dan niet samen met
toename verstoring)

Tabel 2.5.3: Beoordeling effecten op weidevogel- en scholeksterleefgebieden

Beoordeling

2.6

grote positieve effecten

++

mogelijk of beperkte positieve effecten
verwaarloosbare effecten
mogelijk of beperkte negatieve effecten
grote negatieve effecten

+
0
--

Omschrijving effect weidevogel- en
scholeksterleefgebieden
Afname verstoring en mogelijkheden
verbetering eisen leefgebieden
Afname verstoring
Geen effect op
Toename verstoring
Ruimtebeslag (al dan niet samen met
toename verstoring of een andere
beïnvloeden van de criteria van de
leefgebieden)

Luchtkwaliteit
Relevante aspecten
In de lucht zijn diverse stoffen aanwezig die in hoge concentraties kunnen leiden tot negatieve
effecten op de mens. In de Wet milieubeheer (Bijlage 2) zijn hiervoor, ter bescherming van de
gezondheid van de mens, grenswaarden opgenomen. De twee meest relevante stoffen zijn:
stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10 en PM2,5). Aan de grenswaarden voor de overige stoffen
(benzeen, zwaveldioxide, koolstofmonoxide, etc.) wordt al jarenlang ruim voldaan. Dit gold lange
tijd niet voor de grenswaarden voor stikstofdioxide en fijn stof. Echter, door maatregelen op
lokaal, nationaal en Europees niveau dalen de concentraties van beide stoffen al jarenlang.
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Hierdoor wordt op alle relevante plaatsen in de Corridor Amsterdam – Hoorn voldaan aan de
wettelijke grenswaarden.
In
tabel 2.6.1 zijn de hoogste jaargemiddelde concentraties op vijf maatgevende punten voor de

Corridor weergegeven voor de relevante stoffen in de huidige situatie (2015) en de
referentiesituatie (2030). De weergegeven waarden zijn afkomstig uit de Monitoring van het NSL.
De grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie NO 2 en PM10 is 40 µg/m3. Voor de
jaargemiddelde concentratie PM2,5 geldt een grenswaarde van 25 µg/m3.
Tabel 2.6.1: Luchtkwaliteit (jaargemiddelde concentraties) op verschillende plaatsen in de Corridor
Amsterdam-Hoorn: huidige situatie (2015) en referentiesituatie (2030)

Plaats

Zaanstad
Purmerend
Hoorn
A8 tussen Coenplein en Zaandam
A7 tussen Hoorn en Purmerend

Huidige situatie (2015)
NO2
PM10
PM2,5
µg/m3
µg/m3 µg/m3
29
24
14
23
22
13
23
20
12
32
24
14
21
22
12

Referentiesituatie (2030)
NO2
PM10
PM2,5
µg/m3
µg/m3 µg/m3
19
22
12
13
19
11
13
18
10
21
21
12
11
18
10

Uit de tabel blijkt dat, zowel in de huidige als de referentiesituatie, ruim voldaan wordt aan de
gestelde normen voor luchtkwaliteit. De daling van de concentraties tussen de huidige situatie en
de referentiesituatie is ook duidelijk te zien. Ook is goed te zien dat de concentraties fijn stof
(PM10 en PM2,5) maar beperkt dalen. Dit komt omdat het aandeel verkeer in de concentraties fijn
stof relatief klein is (<15%). Hierdoor hebben maatregelen aan het wagenpark hierop ook relatief
weinig impact.
Op basis van de concentraties voor stikstofdioxide en fijn stof in de huidige situatie en de
referentiesituatie kan vrijwel zeker gesteld worden, dat de grenswaarden niet overschreden
worden als gevolg van de diverse maatregelen. Dit neemt niet weg dat een verslechtering van de
luchtkwaliteit zondermeer acceptabel is. Daarom wordt gekeken op een wijze die aansluit bij
impact op de gezondheid als gevolg van de aanwezige concentraties en de impact van de
verslechtering/verbetering hierop door de diverse maatregelen.
Beoordeling
Voor luchtkwaliteit is het bij de beoordeling niet zinvol om te kijken naar de grenswaarden,
aangezien hier ruim aan voldaan wordt. Daarom wordt bij de beoordeling meer gekeken naar
verbeteringen en verslechteringen als gevolg van de maatregelen zodat verschillen in effecten op
de luchtkwaliteit van de verschillende maatregelen beter in beeld komen. Voor de beoordeling
zijn de criteria aangehouden zoals weergegeven in onderstaande tabel.
Tabel 2.6.2: Beoordeling effecten luchtkwaliteit

Beoordeling
grote positieve effecten
mogelijk of beperkte positieve effecten
Verwaarloosbare effecten
mogelijk of beperkte negatieve effecten
grote negatieve effecten

++
+
0
--
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2.7

Geluid
Relevante aspecten
Het heersend geluidniveau in het gebied tussen Amsterdam en Hoorn wordt vooral maatgegeven
door de geluidbelasting van het wegverkeer en in mindere mate het railverkeer. De
geluidbelastingen van het wegverkeer op de snelwegen is hoog, vandaar dat ter plaatse van
woonbebouwing vaak afschermende maatregelen zijn getroffen. Lokaal kan ook industrielawaai
een rol spelen. De thans te beoordelen maatregelen betreffen echter hoofdzakelijk maatregelen
die invloed hebben op de verkeersbewegingen en als zodanig op de geluidbelasting als gevolg
van het verkeer.
Beoordeling
Net als bij luchtkwaliteit is het bij het beoordelen van de geluidbelastingen niet zinvol om te
kijken naar absolute waarden. Met behulp van geluidreducerende maatregelen kan immers altijd
geluidreductie gerealiseerd worden. Daarom wordt bij de beoordeling meer gekeken naar
verbeteringen en verslechteringen als gevolg van de maatregelen zodat verschillen in effecten op
de geluidbelasting van de verschillende maatregelen beter in beeld komen. Voor de beoordeling
zijn de criteria aangehouden zoals weergegeven in onderstaande tabel.
Tabel 2.7.1: Beoordeling effect geluid

Beoordeling
grote positieve effecten
mogelijk of beperkte positieve effecten
verwaarloosbare effecten
mogelijk of beperkte negatieve effecten
grote negatieve effecten

2.8

++
+
0
--

Omschrijving effect geluid
Grote afname
Beperkte afname
Geen afname
Beperkte toename
Grote toename

Externe veiligheid
Relevante aspecten
Bij externe veiligheid gaat het om de opslag of het transport van gevaarlijke stoffen en de
mogelijke impact van een incident met deze stoffen op (beperkt) kwetsbare objecten (zoals
woningen, grote kantoren, kinderdagverblijven, etc.). Bij de opslag van gevaarlijke stoffen gaat
het bijvoorbeeld om LPG-tankstations of chemische bedrijven. . Het transport van gevaarlijke
stoffen omvat routes over de weg, spoor, water en door buisleidingen. Voor deze studie is de
invloed van inrichtingen (zoals LPG-tankstations of andere opslag van gevaarlijke stoffen) niet
relevant, omdat deze niet gewijzigd worden door de voorgestelde maatregelen. Alleen het
eventueel verwijderen van de tankstations langs de A8 zou hiervoor van belang kunnen zijn.
Aangezien niet duidelijk is of deze stations verwijderd of verplaatst moeten worden en
bovendien bij verplaatsing onduidelijk is welke plaats de nieuwe stations zouden krijgen, zijn
deze effecten in deze fase niet als zodanig beoordeeld.
Bij externe veiligheid wordt onderscheid gemaakt in het plaatsgebonden risico (weergeven met
een contour waarbinnen kwetsbare objecten niet zijn toegestaan, de norm hiervoor is 10-6/jaar)
en het groepsrisico (een maat voor de maatschappelijke ontwrichting bij een eventuele
calamiteit met gevaarlijke stoffen).
De wegen waarover relevante hoeveelheden gevaarlijke stoffen getransporteerd worden, zijn
opgenomen in de Regeling basisnet. (bijv. de A8 en de A7). Hierin is tevens het risicoplafond voor
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deze wegen opgenomen. In het Basisnet is tevens opgenomen wat de afstand is van de maximale
10-6/jaar plaatsgebonden risicocontour. Deze afstand wordt gemeten vanaf de middenberm. . Op
de wegen waarop maatregelen getroffen worden, is deze afstand zodanig klein in omvang, dat de
contour ‘op de weg ligt’. . Aangezien de voorgestelde maatregelen (ieder afzonderlijk) niet leiden
tot nieuwe wegen of routes, is het effect van deze maatregelen op het plaatsgebonden risico in
alle gevallen verwaarloosbaar.
Ook voor het groepsrisico, waarvoor van belang is hoeveel (beperkt) kwetsbare objecten invloed
ondervinden van het vervoer van gevaarlijke stoffen, zijn de afzonderlijke maatregelen weinig
van invloed. De verbreding van de weg leidt bijvoorbeeld tot een ligging van de rand van de weg
op enkele meters dichter bij de bebouwde kom. Een deel van het transport komt echter ook op
grotere afstand van de bebouwde kom te liggen (aan de andere zijde van de weg). Per saldo leidt
dit tot een verwaarloosbaar effect.
In de volgende fase, waarin maatregelpakketten worden samengesteld en beoordeeld, wordt het
aspect externe veiligheid weer beoordeeld. In die fase wordt tevens bekeken in hoeverre de
maatregelpakketten leiden tot de wijziging van de vervoersstromen van gevaarlijke stoffen en
mogelijke verandering van faalfrequenties door eventuele verandering van de wegkarakteristiek.
Op maatregelniveau is een dergelijke beoordeling niet reëel en onderscheidend. Om die reden is
ook in de totaal beoordelingen van de maatregelen geen beoordeling op veiligheid opgenomen.

2.9

Verkeersveiligheid
Relevante aspecten
Volgens het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2008-2020 van de Rijksoverheid gaat
verkeersveiligheid om iedere verkeersdeelnemer (vastgesteld 2008). Iedereen draagt bij aan de
verkeersveiligheid in het land. Want iedere verkeersdeelnemer heeft een verantwoordelijkheid,
voor de eigen veiligheid en die van anderen. Naast de eigen verantwoordelijkheid van mensen is
de overheid verantwoordelijk voor de veiligheid in de openbare ruimte; verkeersveiligheid is daar
een onderdeel van. De overheid neemt die verantwoordelijkheid onder meer door
randvoorwaarden te scheppen. De overheid stelt eisen aan mensen, voertuigen en de inrichting
van wegen. Bovendien zet de overheid zich op (inter-) nationaal, provinciaal en lokaal niveau in
voor een veilige infrastructuur en voor regels die de veiligheid bevorderen. Werken aan
verkeersveiligheid vraagt om keuzes: hoe ver wil je gaan om het aantal doden en gewonden
verder terug te brengen? Werken aan verkeersveiligheid is een continu proces. Het betekent
permanent zoeken naar verbeteringen en het inpassen van nieuwe kennis, inzichten en
technieken.
Beoordeling
Voor verkeersveiligheid geldt dat de maatregelen voor de verbetering van de Corridor niet
mogen leiden tot een verslechtering van de verkeersveiligheid ter plaatse. Er zijn verschillende
maatregelen die de verkeersveiligheid specifiek verbeteren en uitgangspunt voor alle ontwerpen
is dat deze verkeersveilig worden uitgevoerd. Bij het ontwerpen van de maatregelen is
verkeersveiligheid namelijk als uitgangspunt gekozen. Niet-verkeersveilige maatregelen zijn reeds
aangepast of vervallen. De maatregelen kunnen dan ook niet negatief beoordeeld worden (- of - ). In het geval van verwaarloosbare effecten gaat het om maatregelen die weinig tot geen effect
hebben op de verkeersveiligheid (0). Bij maatregelen die evident bijdragen aan de
verkeersveiligheid (omdat deze zo bedoeld is, of omdat er duidelijk iets aan een knelpunt gedaan
wordt) gaat het om mogelijke of beperkte positieve effecten (+). Indien een maatregel een zeer
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grote bijdrage aan de verkeersveiligheid levert wordt het effect als een groot positief effect
beoordeeld (+ +) (zie tabel 2.9.1).
Tabel 2.9.1: Beoordeling effecten verkeersveiligheid

Beoordeling
grote positieve effecten
mogelijk of beperkte positieve
effecten
Verwaarloosbare effecten
mogelijk of beperkte negatieve
effecten
grote negatieve effecten

++
+
0
--
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3

Hoorn – West-Friesland
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de effecten van maatregelen in de regio Hoorn-WestFriesland. In deze fase is nog geen uitputtende beschrijving van de referentiesituatie opgenomen,
maar de beoordeling wordt gebaseerd op de bestaande situatie en bekende wijzigingen die
daarin optreden op basis van bekende ontwikkelingen in het gebied.

3.1

Referentiesituatie
In de analysefase van de Corridorstudie Amsterdam-Hoorn is een gebiedsatlas opgesteld, waarin
de huidige situatie van het gebied van en rondom de corridor is beschreven. In de analysefase
zijn de huidige situaties ten aanzien van de verschillende ruimtelijke thema’s beschreven. Deze
vormt een belangrijke basis voor de beschrijving van de bestaande situatie voor de regio’s.
Belangrijke algemene ontwikkelingen in de regio Hoorn-West-Friesland zijn:
 Realisatie van de N23, die reeds gestart is en in de komende jaren wordt afgerond.
 Ontwikkeling Greenport Noord-Holland Noord inclusief Agriport.
Separaat van de beoordelingen van de maatregelen op leefomgeving en mobiliteit zijn tevens
bereikbaarheidsperspectieven geschetst (Mu-consult, 2017). Deze bereikbaarheidsperspectieven
schetsen mogelijke beelden van ontwikkelingen van de corridor op het gebied van wonen en
bereikbaarheid. De perspectieven vragen ieder om een eigen invulling met maatregelen,
afhankelijk van de hoeveelheid woningen die gebouwd worden en de plaats waar deze worden
gebouwd. Om de perspectieven vorm te geven is beschreven welke ruimtelijke ontwikkelingen
zich al voordoen of afgesproken zijn (harde plannen), welke beleidsambities er zijn en welke
scenario’s in ruimtelijke ontwikkelingen te verwachten zijn.
In figuur 3.1 is de harde en zachte plancapaciteit in de gehele regio geschetst. Hieruit blijkt dat in
de regio Hoorn-West-Friesland plannen (in verschillende mate van uitwerking) bestaan voor
8.313 woningen. Van deze referentiesituatie kan uitgegaan worden voor de beoordeling van de
effecten van de maatregelen.
In de onderstaande paragrafen wordt de referentiesituatie en het kader van de beoordelingen
nader beschreven per thema.
Een meer uitgewerkte beschrijving van de referentiesituatie volgt in de volgende fase, waarin de
beoordeling van de maatregelpakketten expliciet gekoppeld wordt aan de referentiesituatie.
In de onderstaande paragraaf wordt een beschrijving van de effectbeoordeling per maatregel
opgenomen, gevolgd door een tabel met de beoordeling per maatregel.
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Figuur 3.1.1: Plancapaciteit harde en zachte plannen (periode 2016., bron: Plancapaciteit)

3.2

Omschrijving maatregelen
In onderstaande figuur zijn de maatregelen in de regio Hoorn weergegeven. De gebruikte
nummers corresponderen met het eerste van de gebruikte nummers voor de beschreven
maatregelen. Een aantal van deze maatregelen wordt overigens in hoofdstuk 6 besproken. Dit
betreft maatregelen voor de fiets, het openbaar vervoer of andere innovatieve maatregelen.
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Figuur 3.2.1: Overzicht van maatregelen in het gebied

60 61 62 63 65 Poort van Hoorn
Bouw van de Poort van Hoorn, met knooppuntontwikkeling, enkele honderden nieuwe
woningen, voorzieningen, parkeerplaatsen (bij Transferium) en aantrekkelijke stationsomgeving.
Voor fietsers en wandelaars komt er bij de kruising Provincialeweg/ Keern een tunnel t.b.v.
veiligheid. Auto’s kunnen dan niet meer via het Keern de binnenstad in. Qua voorzieningen zet
men in op detailhandel, dienstverlening en horeca.
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Figuur 3.2.2: Plangebied Poort van Hoorn

74 75 76 77 Vergroten Capaciteit A7 Hoorn-Noord Avenhorn
Tussen afrit Avenhorn en afrit Hoorn-Noord wordt de A7 verbreed van 2x2 naar 2x3 rijstroken.
Hiervoor zijn alternatieven beschikbaar in de vorm van een spitsstrook, een volwaardige 3e
rijstrook en een weefstrook. Voor de beoordeling is uitgegaan van de grootste impact, namelijk
een volwaardige 3e rijstrook.

Figuur 3.2.3: Ligging tracé A7 Hoorn-Noord – Avenhorn
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74 78 79 80 Vergroten Capaciteit A7 Hoorn – Avenhorn
Deze maatregel vormt een uitbreiding van de A7 (van 2x2 naar 2x3) tussen Avenhorn en Hoorn
en beslaat daarmee een kleinere afstand dan de maatregel met een uitbreiding tot aan HoornNoord. Hiervoor zijn alternatieven beschikbaar in de vorm van een spitsstrook, een volwaardige
3e rijstrook en een weefstrook. Voor de beoordeling is uitgegaan van de grootste impact,
namelijk een volwaardige 3e rijstrook.

Figuur 3.2.4: Ligging tracé A7 Hoorn-Avenhorn

82 Verleggen aansluiting A7 tussen Hoorn-Noord en Wognum
De huidige afslag Wognum van de A7 sluit aan op de N241. Ten oosten van de A7 ligt hier een
bedrijventerrein, dat niet direct bereikbaar is vanaf de afslag Wognum of de N241 in verband met
de doorsnijding door de Museumspoorlijn. Dit leidt tot omrijd bewegingen om bij het
bedrijventerrein te komen die door de kern van Wognum leiden. De maatregel houdt een
aanpassing van de afrit in, waarbij door middel van een rotonde een directe verbinding met het
bedrijventerrein wordt gerealiseerd (zie figuur 3.2.5).
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Figuur 3.2.5: Schetsontwerp aansluiting 10 Wognum

84 85 86 87 102 Herinrichting Provinciale weg tussen A7 en Hoorn Kersenboogerd
De doorstroming op de Provinciale weg door Hoorn verbeteren door gebruik te maken van de
bestaande infrastructuur, met uitzondering van de nieuw aan te leggen aansluiting
“doorgetrokken Maelsonstraat”. De turborotonde in de omgeving van de A7 wordt vervangen
door een verkeerslicht geregeld kruispunt. De voorgestelde oplossing gaat uit van het koppelen
van verkeerslichten en daarmee toepassen van een zogenaamde verbeterde groene golf. Tevens
wordt een aantal ongelijkvloerse verbindingen voor langzaam verkeer gerealiseerd, namelijk ter
hoogte van ’t Keern en de Liornastraat.

Figuur 3.2.6: Ligging provinciale weg

3.3

Bodem en aardkundige waarden

3.3.1

Beschrijving
Bodem
Zettingsgevoeligheid ondergrond
Bij een meer zettingsgevoelige ondergrond zijn meer constructieve maatregelen benodigd voor
de uitvoering, zoals het verwijderen van slecht doorlatende lagen of de toepassing van een
fundering. Ter hoogte van Hoorn loopt een baan met sterk zettingsgevoelige grond. Juist
noordelijk van De Beemster (polder Beetskoog) loopt eveneens een smalle baan met sterk
zettingsgevoelige grond. De zone hiertussen (Koggenland) is beperkt zettingsgevoelig (zie
figuur 3.3.1).
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Figuur 3.3.1: Zettingsgevoeligheid ondergrond (bron: Bodemvisie provincie Noord-Holland)

Bodemverontreiniging / stortplaatsen
In het algemeen geldt dat een eventueel aanwezige bodemverontreiniging bij ingrepen in de
bodem naar functie worden gesaneerd op basis van de wettelijke regeling. De bodem moet
namelijk voldoen voor de functie waarvoor het perceel of gebied wordt gebruikt. Indien sanering
van de gronden noodzakelijk is, liggen de kosten wel hoger dan wanneer er geen verontreiniging
is. Uit Bodemloket blijkt dat er nabij de A7 nauwelijks sprake is van bodemverontreinigingen.
Wel is er nabij de A7 een voormalige stortplaats aanwezig (zie figuur 3.3.2). Maatregelen ter
plaatse van een voormalige stortplaats kunnen zeer ingrijpend (en dus ook duur) zijn. Dit kan als
een belemmering worden gezien.
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Figuur 3.3.2: Ligging voormalige stortplaatsen (bron: Bodemvisie provincie Noord-Holland)

Aardkundige waarden
Rondom de voorgestelde ingrepen zijn geen aardkundige monumenten aangewezen. Er zijn
aardkundig waardevolle gebieden benoemd in het gebied van Hoorn – West Friesland (zie
figuur 3.3.3). De gebieden zijn echter niet als relevant te beschouwen voor de verschillende
maatregelen, omdat de maatregelen niet in of nabij aardkundig waardevol gebied liggen.
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Figuur 3.3.3: Aardkundig waardevolle gebieden Hoorn – West-Friesland (Bron: Informatiekaart Landschap en
Cultuurhistorie, Provincie Noord-Holland (2016))

3.3.2

Beoordeling
60 61 62 63 65 Poort van Hoorn
Er is in Hoorn sprake van een baan met sterk zettingsgevoelige ondergrond. De
gebiedsontwikkeling van Poort van Hoorn heeft invloed op deze ondergrond. Sterk
zettingsgevoelige ondergrond leidt tot een grotere inspanning voor de uitvoering en eventuele
effecten in een zone in de directe omgeving. Dit betekent een groot negatief effect (- -).
Er is geen sprake van aardkundig waardevol gebied, hierdoor is er geen ruimtebeslag door de
gebiedsontwikkeling in deze gebieden en wordt het effect als neutraal (0) beoordeeld (zie
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tabel 3.3.1).
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Tabel 3.3.1: Effect bodem en aardkundige waarden
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
60 61 62 63 65
Poort van Hoorn

Zettingsgevoeligheid
ondergrond
Aardkundig waardevol gebied

Effect

Beoordeling

Sterk zettingsgevoelige grond

--

Geen ruimtebeslag

0

74 75 76 77 Vergroten Capaciteit A7 Hoorn-Noord Avenhorn
Er is bij de A7 tussen Hoorn-Noord en Avenhorn sprake van een baan met sterk zettingsgevoelige
ondergrond. Bij het toevoegen van een extra rijstrook aan de A7, in beide richtingen, heeft dit
invloed op deze ondergrond. Sterk zettingsgevoelige ondergrond leidt tot een grotere inspanning
voor de uitvoering en eventuele effecten in een zone in de directe omgeving. Dit betekent een
groot negatief effect (- -).
Er is geen sprake van aardkundig waardevol gebied, hierdoor is er geen ruimtebeslag door
verbreding van de A7 in deze gebieden en wordt het effect als neutraal (0) beoordeeld (zie
tabel 3.3.2).
Tabel 3.3.2: Effect bodem en aardkundige waarden
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
74 75 76 77
Vergroten
Capaciteit A7
Hoorn-Noord
Avenhorn

Zettingsgevoeligheid
ondergrond
Aardkundig waardevol gebied

Effect

Beoordeling

Sterk zettingsgevoelige grond

--

Geen ruimtebeslag

0

74 78 79 80 Vergroten Capaciteit A7 Hoorn – Avenhorn
Er is bij de A7 tussen Hoorn en Avenhorn sprake van een baan met sterk zettingsgevoelige
ondergrond. Bij het toevoegen van een extra rijstrook aan de A7, in beide richtingen, heeft dit
invloed op deze ondergrond. Sterk zettingsgevoelige ondergrond leidt tot een grotere inspanning
voor de uitvoering en eventuele effecten in een zone in de directe omgeving. Dit betekent een
groot negatief effect (- -).
Er is geen sprake van aardkundig waardevol gebied, hierdoor is er geen ruimtebeslag door
verbreding van de A7 in deze gebieden en wordt het effect als neutraal (0) beoordeeld (zie
tabel 3.3.3).
Tabel 3.3.3: Effect bodem en aardkundige waarden
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
74 78 79 80
Vergroten
Capaciteit A7 Hoorn
– Avenhorn

Zettingsgevoeligheid
ondergrond
Aardkundig waardevol gebied

Effect

Beoordeling

Sterk zettingsgevoelige grond

--

Geen ruimtebeslag

0

82 Verleggen aansluiting A7 tussen Hoorn-Noord en Wognum
Er is bij de A7 ter hoogte van de huidige afslag Wognum sprake van een gebied met beperkt
zettingsgevoelige ondergrond en een gebied met sterk zettingsgevoelige ondergrond. Bij het
realiseren van een nieuwe afslag volgens het schetsontwerp wordt er grotendeels gebouwd op
beperkt zettingsgevoelige ondergrond. Zettingsgevoelige ondergrond leidt tot een grotere
inspanning voor de uitvoering en eventuele effecten in een zone in de directe omgeving. Dit
heeft invloed op deze ondergrond. Dit betekent een beperkt negatief effect (-).
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Er is geen sprake van een aardkundig waardevol gebied, hierdoor is er geen ruimtebeslag bij het
realiseren van een nieuwe afslag in deze gebieden en wordt het effect als neutraal (0)
beoordeeld (zie tabel 3.3.4).
Tabel 3.3.4: Effect bodem en aardkundige waarden
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
82 Verleggen
aansluiting A7
tussen HoornNoord en Wognum

Zettingsgevoeligheid
ondergrond
Aardkundig waardevol gebied

Effect

Beoordeling

Beperkt zettingsgevoelige ondergrond

-

Geen ruimtebeslag

0

84 85 86 87 102 Herinrichting Provinciale weg tussen A7 en Hoorn Kersenboogerd
Er is in Hoorn sprake van sterk zettingsgevoelige ondergrond, dit is ook het geval voor de grond
bij de Provinciale weg tussen A7 en ‘t Keern. Aangezien voor de herinrichting van de provinciale
weg sprake is van twee ongelijkvloerse kruisingen voor langzaam verkeer, weegt de
zettingsgevoeligheid van deze maatregel wel door in de beoordeling. Dit is anders dan de
naamgeving van de maatregel wellicht doet vermoeden. Bij werkzaamheden aan de Provinciale
weg zal met de zettingsgevoeligheid rekening gehouden moeten worden. Sterk zettingsgevoelige
ondergrond leidt tot een grotere inspanning voor de uitvoering en eventuele effecten in een zone
in de directe omgeving. Dit betekent een groot negatief effect (- -).
Er is geen sprake van aardkundig waardevol gebied, hierdoor is er geen ruimtebeslag door de
herinrichting van de Provinciale weg wat leidt tot een verwaarloosbaar effect (0) (zie
tabel 3.4.5).
Tabel 3.3.5: Effect bodem en aardkundige waarden
Maatregel (nummer)
Onderwerp
84 85 86 87 102
Herinrichting Provinciale
weg tussen A7 en Hoorn
Kersenboogerd

3.4

Archeologie

3.4.1

Beschrijving

Zettingsgevoeligheid
ondergrond
Aardkundig waardevol
gebied

Effect

Beoordeling

Sterk zettingsgevoelige
grond
Geen ruimtebeslag

-0

Er liggen geen beschermde archeologische monumenten ter plaatse van of nabij de maatregelen
voor Hoorn – West-Friesland. Wel zijn enkele gebieden aangemerkt als gebieden van
archeologische waarde tot hoge archeologische waarden (zie figuur 3.4.1). Dit geldt bijvoorbeeld
voor de bebouwingslinten van Berkhout en Beets. De archeologische verwachtingswaarde binnen
het gehele gebied is hoog, zoals omschreven in paragraaf 2.2 van dit achtergronddocument.
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Figuur 3.4.1: Uitsnede Hoorn van Archeologische Monumentenkaart (Bron: Archeologische Monumenten
Kaart, 2016).

3.4.2

Beoordeling
60 61 62 63 65 Poort van Hoorn
In de buurt van de Poort van Hoorn is sprake van een gebied met een hoge archeologische
waarde, het centrum van Hoorn. Deze beschermde hoge waarde ligt niet ter plaatse van het
gebied dat ontwikkeld wordt ten behoeve van de Poort van Hoorn. Het hele grondgebied heeft
een hoge archeologische verwachtingswaarde, op het moment dat de Poort van Hoorn wordt
aangelegd, zal in dit gebied in de bodem worden geroerd. Dit betekent een mogelijk of beperkt
negatief effect (-) (zie
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tabel 3.4.1).
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Tabel 3.4.1: Effect archeologie
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
60 61 62 63 65
Poort van Hoorn

Gebied archeologische
waarde

Effect

Beoordeling

Aantasting van een gebied met een hoge
archeologische verwachtingswaarde

-

74 75 76 77 Vergroten Capaciteit A7 Hoorn-Noord Avenhorn
Tussen Hoorn-Noord en Avenhorn is er sprake van één stuk grond met een hoge archeologische
waarde, langs de weg Oosteinde (de historische kern van Berkhout). Er is geen sprake van
beschermde archeologische monumenten. Het hele grondgebied heeft een hoge archeologische
verwachtingswaarde, op het moment dat de A7 verbreed wordt, zal dit gebied worden aangetast.
Tevens vindt potentieel ter plaatse van het bebouwingslint een aantasting van een archeologisch
monument plaats (monument op basis van de waarde als bebouwingslint). Dit betekent een
negatief effect (- -) (zie tabel 3.4.2).
Tabel 3.4.2: Effect archeologie
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
74 75 76 77
Vergroten
Capaciteit A7
Hoorn-Noord
Avenhorn

Gebied archeologische
waarde

Effect

Beoordeling

Aantasting van een gebied met een hoge
archeologische verwachtingswaarde

--

74 78 79 80 Vergroten Capaciteit A7 Hoorn – Avenhorn
Tussen Hoorn en Avenhorn is er sprake van één stuk grond met een hoge archeologische waarde,
langs de weg Oosteinde (de historische kern van Berkhout). Er is geen sprake van beschermde
archeologische monumenten. Het hele grondgebied heeft een hoge archeologische
verwachtingswaarde, op het moment dat de A7 verbreed wordt, zal dit gebied worden aangetast.
Tevens vindt potentieel ter plaatse van het bebouwingslint een aantasting van een archeologisch
monument plaats (monument op basis van de waarde als bebouwingslint). Dit betekent een
negatief effect (- -) (zie tabel 3.4.3).
Tabel 3.4.3: Effect archeologie
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
74 78 79 80
Vergroten
Capaciteit A7 Hoorn
– Avenhorn

Gebied archeologische
waarde

Effect

Beoordeling

(Mogelijke) aantasting van een gebied
met een hoge archeologische
verwachtingswaarde

--

82 Verleggen aansluiting A7 tussen Hoorn-Noord en Wognum
Er is bij de A7 ter hoogte van de huidige afslag Wognum geen sprake van archeologische
monumenten of gebieden met een hoge archeologische waarde. Er zal hierdoor geen aantasting
zijn van een gebied met archeologische waarde. De huidige afslag Wognum ligt in een gebied
waarvoor op de verwachtingenkaart wel een hoge archeologische verwachtingswaarde kan
gelden. De aanpassingen aan de huidige afslag kan leiden tot aantasting van archeologische
verwachtingswaarde, waarmee sprake is van een mogelijk of beperkt negatief effect (-) (zie
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tabel 3.4.4)
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Tabel 3.4.4: Effect archeologie
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
82 Verleggen
aansluiting A7
tussen HoornNoord en Wognum

Gebied archeologische
waarde

Effect

Beoordeling

Aantasting van een gebied met een hoge
archeologische verwachtingswaarde

-

84 85 86 87 102 Herinrichting Provinciale weg tussen A7 en Hoorn Kersenboogerd
Er is bij de Provinciale weg in Hoorn geen sprake van archeologische monumenten of gebieden
met een hoge archeologische waarde. Er zal hierdoor geen aantasting zijn van een gebied met
archeologische waarde. De provinciale weg tussen de A7 en ’t Keern en de herinrichting van de
verdere kruisingen van de provinciale weg liggen in een gebied waarvoor op de
verwachtingenkaart wel een hoge archeologische verwachtingswaarde kan gelden. De
aanpassingen aan de provinciale weg kunnen hiermee potentieel leiden tot aantasting van
archeologische verwachtingswaarde, waarmee sprake is van een mogelijk of beperkt negatief
effect (-) (zie tabel 3.4.5).
Tabel 3.4.5: Effect archeologie
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
84 85 86 87 102
Herinrichting
Provinciale weg
tussen A7 en Hoorn
Kersenboogerd

Gebied archeologische
waarde

3.5

Cultuurhistorie en landschap

3.5.1

Beschrijving

Effect

Beoordeling

Aantasting van een gebied met een hoge
archeologische verwachtingswaarde

-

Landschap
De regio Hoorn – West-Friesland maakt geen onderdeel uit van het Landschap Laag Holland, de
Stelling van Amsterdam of de Beemster. De maatregelen in dit gebied hebben daarom geen
invloed op deze aspecten en leiden tot een neutrale (0) beoordeling.
Cultuurhistorie
Molenbiotoop
Ten noordwesten van Hoorn, aan de andere kant van de A7 is een molenbiotoop aanwezig.
Evenals 2 molens ten oosten van Hoorn (zie figuur 3.5.1). Deze molenbiotopen worden niet
aangetast door de voorgestelde maatregelen voor Hoorn-West-Friesland. De ingrepen vinden
niet plaats binnen de molenbiotoop.
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Figuur 3.5.1: De positie van molens en hun molenbiotopen (Bron: Informatiekaart Landschap en
Cultuurhistorie)

Stolpboerderij
Zoals te verwachten met ruim 4600 stolpboerderijen in de hele Provincie Noord-Holland, zijn er
ook in en nabij Hoorn veel stolpboerderijen te vinden. De stolpen liggen in de historische
lintdorpen die het West-Friese landschap kenmerken. Met name voor de maatregelen die
betrekking hebben op de verbreding van de A7 is een aantal stolpen relevant (zie figuur 3.5.2).
Ter plaatse van de provinciale weg zijn met de bouw van woningen in de tweede helft van de 20e
eeuw de oude lintstructuren en de bijbehorende bebouwing verdwenen.
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Figuur 3.5.2: Stolpboerderijen (Bron: Informatiekaart Landschap en Cultuurhistorie)

Beschermde stads- en dorpsgezichten
Zoals weergegeven in onderstaande behoort het centrum van Hoorn tot één van de beschermde
stads- of dorpsgezichten van de regio (zie figuur 3.5.3). Dit gezicht wordt niet geraakt door de
genoemde maatregelen in deze regio, omdat de grens van het beschermde gezicht op voldoende
afstand ligt van de maatregelen. Alleen de maatregel Poort van Hoorn komt in de directe
omgeving van het beschermde stadsgezicht. Hierop wordt bij de beoordeling van de maatregel
op ingegaan.
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Figuur 3.5.3: Beschermde stads- en dorpsgezichten (Bron: Informatiekaart Landschap en Cultuurhistorie)

3.5.2

Beoordeling
60 61 62 63 65 Poort van Hoorn
Er liggen geen molenbiotopen of stolpboerderijen in de buurt van de Poort van Hoorn. Dit
betekent dat deze niet worden aangetast, dus verwaarloosbare effecten (0).
De Poort van Hoorn ligt rond het stationsgebied van Hoorn. Ten zuiden en zuidoosten van het
station Hoorn ligt het beschermde stadsgezicht van Hoorn. De ontwikkeling ligt in het
beschermde stadsgezicht van Hoorn, waar ook al andere bebouwing (niet van waarde voor het
beschermde gezicht) aanwezig is. Het gaat hier dus om geringe aantasting met een mogelijk of
beperkt negatief effect (-) (zie tabel 3.5.1).
Tabel 3.5.1: Effect cultuurhistorie en landschap
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
60 61 62 63 65
Poort van Hoorn

Stelling van Amsterdam en
Beemster
Molenbiotopen
Stolpboerderijen
Beschermde stads- en
dorpsgezichten

Blad 60 van 396

Effect

Beoordeling

Geen aantasting

0

Geen aantasting
Geen aantasting
Geringe aantasting

0
0
-
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74 75 76 77 Vergroten Capaciteit A7 Hoorn-Noord Avenhorn
Er ligt een molenbiotoop ten noordwesten van de A7, boven Hoorn. De afstand tussen de
molenbiotoop en de rand van de weg is zo groot, dat de maatregel niet leidt tot aantasting van
de molenbiotoop. Er is dan ook sprake van een verwaarloosbaar effect (0).
Er liggen 15 stolpboerderijen direct langs de A7, op een afstand van minder dan 300 meter. Bij
een verbreding van de weg (worst-case uitgangspunt is het toevoegen van een volwaardige
derde rijstrook) komt de A7 dichterbij deze stolpboerderijen te liggen. In de lintstructuren zijn
meer stolpboerderijen op grotere afstand van de weg aanwezig. Aangezien eerdergenoemde
boerderijen al in de invloedszone van de A7 liggen en op zichzelf niet verder worden gewijzigd of
worden gesloopt, gaat het om een mogelijk of beperkt negatief effect (-).

Figuur 3.5.4: GIS-analyse van het aantal stolpboerderijen in de zone van 300 meter vanaf de rand van de
snelweg. In de figuur is duidelijk zichtbaar dat een groot aantal stolpen in de omgeving aanwezig zijn. Deze
worden (met name als ze verder dan 300 meter van de weg liggen) van de A7 gescheiden door andere
bebouwing of opgaande beplanting.

De A7 ligt op ruime afstand van het beschermde stadsgezicht van Hoorn en tussen de A7 en het
beschermde stadsgezicht liggen diverse wijken en bebouwde gebieden. Dit zal dus niet worden
aangetast bij een verbreding van de A7. Het effect is dus verwaarloosbaar (0) (zie
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tabel 3.5.2).
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Tabel 3.5.2: Effect cultuurhistorie en landschap
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
74 75 76 77
Vergroten
Capaciteit A7
Hoorn-Noord
Avenhorn

Stelling van Amsterdam en
Beemster
Molenbiotopen
Stolpboerderijen
Beschermde stads- en
dorpsgezichten

Effect

Beoordeling

Geen aantasting

0

Geen aantasting
Reeds aangetast onderdeel dat verder
aangetast wordt
Geen aantasting

0
0

74 78 79 80 Vergroten Capaciteit A7 Hoorn – Avenhorn
Er ligt voor deze maatregel, het verbreden van de A7 tussen Hoorn en Avenhorn, geen
molenbiotoop binnen een straal van 400 meter van de weg. Dit betekent dat deze niet wordt
aangetast, zodat sprake is van een verwaarloosbaar effect (0).
Er liggen 5 stolpboerderijen direct langs de A7, op een afstand van minder dan 300 meter. Bij een
verbreding van de weg (worst-case uitgangspunt is het toevoegen van een volwaardige derde
rijstrook) komt de A7 dichterbij deze stolpboerderijen te liggen. In de lintstructuren zijn meer
stolpboerderijen op grotere afstand van de weg aanwezig. Aangezien eerdergenoemde
boerderijen al in de invloedszone van de A7 liggen en op zichzelf niet verder worden gewijzigd of
worden gesloopt, gaat het om een mogelijk of beperkt negatief effect (-).

Figuur 3.5.5: GIS-analyse van het aantal stolpboerderijen in de zone van 300 meter vanaf de rand van de
snelweg. In de figuur is duidelijk zichtbaar dat een groot aantal stolpen in de omgeving aanwezig zijn. Deze
worden (met name als ze verder dan 300 meter van de weg liggen) van de A7 gescheiden door andere
bebouwing of opgaande beplanting.

De A7 ligt op ruime afstand van het beschermde stadsgezicht van Hoorn en tussen de A7 en het
beschermde stadsgezicht liggen diverse wijken en bebouwde gebieden. Dit zal dus niet worden
aangetast bij een verbreding van de A7. Het effect is dus verwaarloosbaar (0) (zie tabel 3.5.3).
Tabel 3.5.3: Effect cultuurhistorie en landschap
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
74 78 79 80
Vergroten
Capaciteit A7 Hoorn
– Avenhorn

Stelling van Amsterdam en
Beemster
Molenbiotopen
Stolpboerderijen
Beschermde stads- en
dorpsgezichten

Effect

Beoordeling

Geen aantasting

0

Geen aantasting
Reeds aangetast onderdeel dat verder
aangetast wordt
Geen aantasting

0
-
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82 Verleggen aansluiting A7 tussen Hoorn-Noord en Wognum
Er liggen geen molenbiotopen of stolpboerderijen in de buurt van de afslag bij Wognum. Dit
betekent dat deze niet worden aangetast, waarmee geen effecten optreden op deze waarden
(0).
Het beschermde stadsgezicht van Hoorn ligt op zodanige afstand dat de ingreep bij Wognum
hierop geen invloed heeft. Dit zal dus niet worden aangetast bij het realiseren van een nieuwe
afslag. Het effect is dus verwaarloosbaar (0) (zie tabel 3.5.4).
Tabel 3.5.4: Effect cultuurhistorie en landschap
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
82 Verleggen
aansluiting A7
tussen HoornNoord en Wognum

Stelling van Amsterdam en
Beemster
Molenbiotopen
Stolpboerderijen
Beschermde stads- en
dorpsgezichten

Effect

Beoordeling

Geen aantasting

0

Geen aantasting
Geen aantasting
Geen aantasting

0
0
0

84 85 86 87 102 Herinrichting Provinciale weg tussen A7 en Hoorn Kersenboogerd
Er liggen geen molenbiotopen of stolpboerderijen in de buurt van de Provinciale weg van Hoorn.
Dit betekent dat deze niet worden aangetast, dus verwaarloosbare effecten (0).
De Provinciale weg (tussen de A7 en ’t Keern) ligt op enige afstand van het beschermde
stadsgezicht van Hoorn en wordt van hert beschermde gezicht afgescheiden door diverse
opgaande bebouwing. Het beschermde stadsgezicht zal dus niet worden aangetast bij het
aanpassen van de Provinciale weg. Het effect is dus verwaarloosbaar (0) (zie tabel 3.5.5).
Tabel 3.5.5: Effect cultuurhistorie en landschap
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
84 85 86 87 102
Herinrichting
Provinciale weg
tussen A7 en Hoorn
Kersenboogerd

3.6

Water

3.6.1

Beschrijving

Stelling van Amsterdam en
Beemster
Molenbiotopen
Stolpboerderijen
Beschermde stads- en
dorpsgezichten

Effect

Beoordeling

Geen aantasting

0

Geen aantasting
Geen aantasting
Geen aantasting

0
0
0

Waterkeringen
In het deelgebied zijn geen regionale keringen aanwezig (zie figuur 3.6.1). Langs het IJsselmeer
ligt de primaire waterkering. Deze ligt op minimaal enkele honderden meters vanaf de A7 en
wordt daarom niet beïnvloed door de genoemde maatregelen in deze regio. Tijdens de uitvoering
van maatregelen en in de definitieve situatie moeten de stabiliteit en de kerende hoogte van de
waterkeringen gewaarborgd blijven in verband met de waterveiligheid. Uitgangspunt is dat
hieraan in het geval van de maatregelen in deze regio kan worden voldaan.
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Figuur 3.6.1: Waterkeringen (Bron: Database Hoogheemraadschap Noorderkwartier)

Vaarwegen
In het deelgebied Hoorn – West-Friesland liggen geen vaarwegen in de directe omgeving van de
genoemde maatregelen.
KRW-oppervlaktewaterlichamen
Zuidelijk van Hoorn is één waterlichaam aangewezen als oppervlaktewaterlichaam volgens de
Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). In figuur 3.6.2 zijn de KRW-wateren en de beoordeling van
de waterkwaliteit in 2015 weergegeven. Hieruit blijkt dat de kwaliteit van het waterlichaam matig
is voor wat betreft vis en overige waterflora.
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Figuur 3.6.2: Oppervlaktewaterlichamen KRW inclusief beoordeling waterkwaliteit 2015 (bron: Watervisie
2021 provincie Noord-Holland)

3.6.2

Beoordeling
60 61 62 63 65 Poort van Hoorn
Het effect op waterkeringen en vaarwegen is beide verwaarloosbaar (0), omdat geen
waterkeringen en hoofdvaarwegen in de omgeving liggen.
Er ligt een KRW-oppervlaktewaterlichaam aan de zuidkant van Hoorn (Markermeer). Deze wordt
echter niet aangetast door de ontwikkeling van de Poort van Hoorn, omdat de afstand tussen het
Markeermeer en de ontwikkeling te groot is en beide van elkaar gescheiden worden door
stedelijke bebouwing. Effecten zijn dan ook verwaarloosbaar (0) (zie
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tabel 3.6.1).
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Tabel 3.6.1: Effect Water
Maatregel
(nummer)
60 61 62 63 65
Poort van Hoorn

Onderwerp

Effect

Beoordeling

Waterkeringen

Buiten de (beschermingszone) van de
waterkering
Ongewijzigd
Geen aantasting

0

Vaarwegen
KRWoppervlaktewaterlichamen

0
0

74 75 76 77 Vergroten Capaciteit A7 Hoorn-Noord Avenhorn
Het effect op waterkeringen en vaarwegen is beide verwaarloosbaar (0), omdat geen
waterkeringen en hoofdvaarwegen in de omgeving liggen.
Er ligt een KRW-oppervlaktewaterlichaam aan de zuidkant van dit traject, rond en boven het
knooppunt Avenhorn. Het gaat hier om een aantasting van de oeverinrichting en eventueel ook
waterkwaliteit op een korte afstand (< 100 meter). Effecten zijn dan ook mogelijk of beperkt
negatief (-) (zie tabel 3.6.2).
Tabel 3.6.2: Effect Water
Maatregel
(nummer)
74 75 76 77
Vergroten
Capaciteit A7
Hoorn-Noord
Avenhorn

Onderwerp

Effect

Beoordeling

Waterkeringen

Buiten de (beschermingszone) van de
waterkering
Ongewijzigd
Aantasting oeverinrichting of
waterkwaliteit (<100 m)

0

Vaarwegen
KRWoppervlaktewaterlichamen

0
-

74 78 79 80 Vergroten Capaciteit A7 Hoorn – Avenhorn
Het effect op waterkeringen en hoofdvaarwegen is beide verwaarloosbaar (0), omdat geen
waterkeringen en hoofdvaarwegen in de omgeving liggen.
Er ligt een KRW-oppervlaktewaterlichaam aan de zuidkant van dit traject, rond en boven het
knooppunt Avenhorn. Het gaat hier om een aantasting van de oeverinrichting en eventueel ook
waterkwaliteit op een korte afstand (<100 meter). Effecten zijn dan ook mogelijk of beperkt
negatief (-) (zie tabel 3.6.3).
Tabel 3.6.3: Effect Water
Maatregel
(nummer)
74 78 79 80
Vergroten
Capaciteit A7 Hoorn
– Avenhorn

Onderwerp

Effect

Beoordeling

Waterkeringen

Maatregel ligt buiten de
(beschermingszone) van de waterkering
Ongewijzigd
Aantasting oeverinrichting of
waterkwaliteit (<100 m)

0

Vaarwegen
KRWoppervlaktewaterlichamen

0
-

82 Verleggen aansluiting A7 tussen Hoorn-Noord en Wognum
Het effect op waterkeringen en hoofdvaarwegen is beide verwaarloosbaar (0), omdat geen
waterkeringen en waterwegen in de omgeving liggen.
Er ligt geen KRW-oppervlaktewaterlichaam in de buurt van de afslag bij Wognum. Deze wordt dus
niet aangetast. Effecten zijn dan ook verwaarloosbaar (0) (zie
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Tabel 3.6.4: Effect Water
Maatregel
(nummer)
82 Verleggen
aansluiting A7
tussen HoornNoord en Wognum

Onderwerp

Effect

Beoordeling

Waterkeringen

Maatregel ligt buiten de
(beschermingszone) van de waterkering
Ongewijzigd
Geen invloed

0

Vaarwegen
KRWoppervlaktewaterlichamen

0
0

84 85 86 87 102 Herinrichting Provinciale weg tussen A7 en Hoorn Kersenboogerd
In de buurt van de Provinciale weg (tussen A7 en ’t Keern) liggen geen waterkeringen,
hoofdvaarwegen of KRW-oppervlaktewaterlichamen. Deze worden dus niet aangetast of
gewijzigd, waardoor de effecten van deze maatregel verwaarloosbaar (0) zijn (zie tabel 3.6.5).
Tabel 3.6.5: Effect Water
Maatregel
(nummer)
84 85 86 87 102
Herinrichting
Provinciale weg
tussen A7 en Hoorn
Kersenboogerd

3.7

Natuur

3.7.1

Beschrijving

Onderwerp

Effect

Beoordeling

Waterkeringen

Maatregel ligt buiten de
(beschermingszone) van de waterkering
Ongewijzigd
Geen invloed

0

Vaarwegen
KRWoppervlaktewaterlichamen

Er ligt geen Natura 2000-gebied direct bij Hoorn (zie
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figuur 3.7.1) die direct geraakt worden door de maatregelen voor deze regio (zie ook afbakening
in paragraaf 2.5). Het Markermeer en IJmeer is in deze omgeving tevens niet stikstofgevoelig.
In

figuur 3.7.1 zijn de gebieden weergegeven van Natuur Netwerk Nederland (NNN). Er liggen
enkele NNN gebieden op enige afstand van Hoorn, inclusief NNN grote wateren en
natuurverbindingen. Ten zuiden van Hoorn liggen er verschillende NNN gebieden langs de A7,
evenals ten westen van de A7 aan de noordkant van Hoorn.
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Figuur 3.7.1: Uitsnede Hoorn Natura 2000-gebied en Natuur Netwerk Nederland (Bron: Natuurbeheerplan
Provincie Noord-Holland)

In figuur 3.7.2 zijn de natuurdoeltypen weergegeven die opgenomen zijn op de ambitiekaart van
het Natuurbeheerplan 2016. Deze geven een beeld van de wezenlijke kenmerken en waarden
van het NNN. De Natuurdoeltypen voor de NNN-gebieden betreffen:
 N04.02 Zoete plas
 N04.03 Brak water
 N05.01 Moeras
 N05.02 Gemaaid rietland
 N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland
 N12.04 Zit- en overstromingsgrasland
 N13.01: Vochtig weidevogelsgrasland
 N16.02: Vochtig bos met productie
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Figuur 3.7.2: Uitsnede ambitie-natuurdoeltypen Hoorn Weidevogelleefgebieden en scholeksterleefgebieden
(Bron: Natuurbeheerplan Provincie Noord-Holland)

Zowel aan de oost- als westkant van Hoorn ligt er een scholekstergebied. Dit scholekstergebied
ligt aan de westzijde van Hoorn langs de A7. Aan de westzijde van de A7 ligt boven het
scholekstergebied ook nog een weidevogelleefgebied, inclusief een voorstel voor een
weidevogelkerngebied (zie figuur 3.7.3).
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Figuur 3.7.3: Uitsnede Hoorn Weidevogelleefgebieden en scholeksterleefgebieden (Bron: Natuurbeheerplan
Provincie Noord-Holland gisviewer)

3.7.2

Beoordeling
60 61 62 63 65 Poort van Hoorn
Het gaat hier gaat om een gebiedsopgave, die enerzijds zal leiden tot de toevoeging van mensen
en anderzijds tot een toename van het gebruik van OV-voorzieningen. Er is hierdoor een
beperkte kans op effecten voor beschermde natuurgebieden, gezien omvang van het
voornemen (kleinschalig), de ligging in bebouwd gebied, de toename gebruik OV en afname
autogebruik (minder stikstofdepositie) en grote afstand tot deze gebieden. Beschermde
natuurgebieden liggen niet in de omgeving van de ontwikkeling (Natura 2000-gebieden, NNNgebieden en weidevogelgebieden, inclusief scholeksterleefgebied). Het effect op deze gebieden
is dus verwaarloosbaar (0) (zie
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Tabel 3.7.1: Effecten natuur
Maatregel
(nummer)
74 75 76 77
Vergroten
Capaciteit A7
Hoorn-Noord
Avenhorn

Onderwerp

Effect

Beoordeling

Natura 2000
NNN
Weidevogelgebied

Geen effect
Geen effect
Geen effect

0
0
0

74 75 76 77 Vergroten Capaciteit A7 Hoorn-Noord Avenhorn
Het toevoegen van rijstroken (spits-/weefstroken) aan de A7 leidt tot een toename van het
verkeer op de A7 en de A8. Dit zal leiden tot een toename van stikstofdepositie op diverse Natura
2000-gebieden in de omgeving van de Corridor. Voor dit aspect is daarmee sprake van een
negatief effect op Natura 2000-gebied. Er is geen sprake van ruimtebeslag op Natura 2000gebied als gevolg van deze maatregel, omdat het Natura 2000-gebied niet in de buurt van de
maatregel ligt. Voor Natura 2000-gebieden komt hiermee het effect op mogelijk of beperkt
negatief (-).
De maatregel ligt niet in de buurt van NNN-gebied, waarmee geen effect optreedt op NNNgebieden (0). Aandachtspunt vormt wel de mogelijke verstoring door geluidstoename door
verkeer bij aansluiting Avenhorn als gevolg van de verkeer aantrekkende werking van het
knooppunt Avenhorn en de A7 zelf bij het verhogen van de capaciteit op de A7. Bij concrete
uitwerking moet aandacht besteed worden aan de kruising met de natuurverbinding (ook
onderdeel van NNN).
Scholeksterleefgebied komt voor ten noordwesten van knooppunt Hoorn en ten westen van de
A7. Nog noordelijker van dit leefgebied is ook weidevogelleefgebied aanwezig (ten westen van de
A7). Hierop is mogelijk sprake van ruimtebeslag bij het verbreden van de A7 (- -) (zie tabel 3.7.2).
Zonder ruimtebeslag is sprake van een negatief effect door verstoring van deze gebieden (geluid,
als gevolg van toegenomen verkeer).
Tabel 3.7.2: Effecten natuur
Maatregel
(nummer)
74 75 76 77
Vergroten
Capaciteit A7
Hoorn-Noord
Avenhorn

Onderwerp

Effect

Beoordeling

Natura 2000
NNN
Weidevogelgebied

Toename stikstofdepositie
Geen direct effect NNN
(mogelijk) Ruimtebeslag

0
--

74 78 79 80 Vergroten Capaciteit A7 Hoorn – Avenhorn
Het toevoegen van rijstroken (spits-/weefstroken) aan de A7 leidt tot een toename van het
verkeer op de A7 en de A8. Dit zal leiden tot een toename van stikstofdepositie op diverse Natura
2000-gebieden in de omgeving van de Corridor. Voor dit aspect is daarmee sprake van een
negatief effect op Natura 2000-gebied. Er is geen sprake van ruimtebeslag op Natura 2000gebied als gevolg van deze maatregel, omdat het Natura 2000-gebied niet in de buurt van de
maatregel ligt. Voor Natura 2000-gebieden komt hiermee het effect op mogelijk of beperkt
negatief (-).
De maatregel ligt niet in de buurt van NNN-gebied, waarmee geen effect optreedt op NNNgebieden (0). Aandachtspunt vormt de mogelijke verstoring door geluidstoename door verkeer
bij aansluiting Avenhorn als gevolg van de verkeer aantrekkende werking van het knooppunt
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Avenhorn en de A7 zelf bij het verhogen van de capaciteit op de A7. Bij concrete uitwerking moet
aandacht besteed worden aan de kruising met de natuurverbinding (ook onderdeel van NNN).
Scholeksterleefgebied komt voor ten noordwesten van aansluiting Hoorn en ten westen van de
A7. Nog noordelijker van dit leefgebied is ook weidevogelleefgebied aanwezig (ten westen van de
A7). Hierop vindt verstoring plaats (geluid, als gevolg van toegenomen verkeer) als gevolg van de
ingrepen (-) (zie tabel 3.7.3).
Tabel 3.7.3: Effecten natuur
Maatregel
(nummer)
74 78 79 80
Vergraten
Capaciteit A7 Hoorn
– Avenhorn

Onderwerp

Effect

Beoordeling

Natura 2000
NNN
Weidevogelgebied

Toename stikstofdepositie
Geen direct effect NNN
Toename verstoring

0
-

82 Verleggen aansluiting A7 tussen Hoorn-Noord en Wognum
De maatregel betreft een herinrichting van een afrit. Deze zal niet leiden tot extra
verkeersstromen, maar het aantal gereden kilometers beperken, doordat geen
omrijdbewegingen gemaakt behoeven te worden. Aangezien (stikstofgevoelige) Natura 2000gebieden op ruime afstand liggen van de maatregel, is er geen of beperkte kans op toe- of
afname van stikstofdepositie. De Natura 2000-gebieden liggen op te grote afstand om andere
effecten (verstoring) te ondervinden als gevolg van deze maatregel. Het effect op Natura 2000gebied wordt daarmee als verwaarloosbaar beoordeeld (0).
De maatregel ligt niet bij NNN-gebied in de buurt, waardoor er geen effect is op NNN-gebieden
(0).
Er ligt een scholeksterleefgebied ten noordwesten van knooppunt Hoorn en ten westen van de
A7. Nog noordelijker van dit leefgebied ligt ook weidevogelleefgebied (ten westen van de A7). Bij
het verleggen van de aansluiting van de A7 is er geen ruimtebeslag op deze leefgebieden. Echter
zal de verstoring van deze gebieden wel toenemen door het verleggen van de aansluiting, dus
een beperkt of mogelijk negatief effect (-) (zie tabel 3.7.4).
Tabel 3.7.4: Effecten natuur
Maatregel
(nummer)
82 Verleggen
aansluiting A7
tussen HoornNoord en Wognum

Onderwerp

Effect

Beoordeling

Natura 2000
NNN
Weidevogelgebied

Geen effect
Geen effect
Geen ruimtebeslag, wel verstoring

0
0
-

84 85 86 87 102 Herinrichting Provinciale weg tussen A7 en Hoorn Kersenboogerd
In theorie zou een groene golf voor de hoofdrichting, lokaal een betere doorstroming opleveren,
voor de zijrichtingen zal het verkeer langer moeten wachten. De veranderingen op de
stikstofdepositie zijn daarom minimaal. Gezien de omvang van het voornemen (lokaal, minimaal
effect op stikstofdepositie) en de grote afstand tot de beschermde natuurgebieden (Natura 2000,
NNN en weidevogelleefgebieden) is het effect op deze gebieden is verwaarloosbaar (0) (zie
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tabel 3.7.5).
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Tabel 3.7.5: Effecten natuur
Maatregel
(nummer)
84 85 86 87 102
Herinrichting
Provinciale weg
tussen A7 en Hoorn
Kersenboogerd

3.8

Luchtkwaliteit

3.8.1

Beschrijving

Onderwerp

Effect

Beoordeling

Natura 2000
NNN
Weidevogelgebied

Geen effect
Geen effect
Geen effect

0
0
0

Het aspect luchtkwaliteit is in deze studie direct afhankelijk van de hoeveelheid gemotoriseerd
verkeer dat rijdt en/of het aantal kilometers dat gereden wordt. Daarbij is ervan uitgegaan dat de
kilometers met de huidige aandrijving (benzine/diesel) plaatsvindt. In de beoordeling is dan ook
beschreven of een toe- of afname van het verkeer en/of het aantal gereden kilometers wordt
verwacht. Op basis daarvan wordt een inschatting gemaakt van de luchtkwaliteit zowel lokaal
(direct rond de maatregel) als corridorbreed.

3.8.2

Beoordeling
60 61 62 63 65 Poort van Hoorn
De realisatie van de Poort van Hoorn zal lokaal tot duidelijk meer autoverkeer gaan leiden en dus
tot een negatief effect (- -) op de luchtkwaliteit. Op het regionale niveau, corridorbreed, leidt
deze ontwikkeling tot een verbeterde bereikbaarheid van het OV en daardoor minder auto’s op
de weg. Dit is als een beperkt positief effect (+) beoordeeld (zie tabel 3.8.1).
Tabel 3.8.1: Effect Luchtkwaliteit
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
60 61 62 63 65
Poort van Hoorn

Luchtkwaliteit

Effect

Beoordeling
lokaal

Beoordeling
corridorbreed

Duidelijke verslechtering|
Beperkte verbetering

--

+

74 75 76 77 Vergroten Capaciteit A7 Hoorn-Noord Avenhorn
Het vergroten van de capaciteit van de A7 zal lokaal tot meer verkeer op het hoofdwegennet
leiden, waarmee een beperkt negatief effect (-) op de luchtkwaliteit optreedt. Op het regionale
niveau, corridorbreed, leidt deze ontwikkeling tot meer auto’s op het hoofdwegennet en tot
minder stagnatie, waardoor in het geheel een beperkt positief (+) effect optreedt. (zie
tabel 3.8.2). Het opheffen van de stagnatie van het verkeer leidt namelijk tot een groter positief
effect dan het toevoegen van het aantal voertuigen de luchtkwaliteit negatief beïnvloed.
Bovendien leidt de toename van het verkeer op het hoofdwegennet tot een afname van het
verkeer op andere wegen.
Tabel 3.8.2: Effect Luchtkwaliteit
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
74 75 76 77
Vergroten
Capaciteit A7
Hoorn-Noord
Avenhorn

Luchtkwaliteit

Effect

Beoordeling
lokaal

Beoordeling
corridorbreed

Beperkte verbetering | Beperkte
verslechtering

-

+
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74 78 79 80 Vergroten Capaciteit A7 Hoorn – Avenhorn
Het vergroten van de capaciteit van de A7 zal lokaal tot meer verkeer op het hoofdwegennet
leiden, waarmee een beperkt negatief effect (-) op de luchtkwaliteit optreedt. Op het regionale
niveau, corridorbreed, leidt deze ontwikkeling tot meer auto’s op het hoofdwegennet en tot
minder stagnatie, waardoor in het geheel een beperkt positief (+) effect optreedt. Het opheffen
van de stagnatie van het verkeer leidt namelijk tot een groter positief effect dan het toevoegen
van het aantal voertuigen de luchtkwaliteit negatief beïnvloed. Bovendien leidt de toename van
het verkeer op het hoofdwegennet tot een afname van het verkeer op andere wegen.(zie
tabel 3.8.3).
Tabel 3.8.3: Effect Luchtkwaliteit
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
74 78 79 80
Vergroten
Capaciteit A7
Hoorn –
Avenhorn

Luchtkwaliteit

Effect

Beoordeling
lokaal

Beoordeling
corridorbreed

Beperkte verbetering | Beperkte
verslechtering

-

+

82 Verleggen aansluiting A7 tussen Hoorn-Noord en Wognum
Deze maatregel zal lokaal tot minder omrijdbewegingen leiden en dus tot minder afgelegde
kilometers per auto. Dit is beoordeeld als een beperkt positief effect (+) voor de luchtkwaliteit.
Op het regionale niveau, corridorbreed, leidt deze ontwikkeling niet tot veranderingen in de
verkeersstromen of de doorstroming. Dit is als neutraal (0) beoordeeld (zie tabel 3.8.4).
Tabel 3.8.4: Effect Luchtkwaliteit
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
82 Verleggen
aansluiting A7
tussen HoornNoord en
Wognum

Luchtkwaliteit

Effect

Beoordeling
lokaal

Beoordeling
corridorbreed

Beperkte verbetering | Geen
effect

+

0

84 85 86 87 102 Herinrichting Provinciale weg tussen A7 en Hoorn Kersenboogerd
Deze maatregel zal lokaal tot een betere doorstroming op de provinciale weg leiden en dit is
beoordeeld als een beperkt positief effect (+) voor de luchtkwaliteit. Corridorbreed leidt deze
ontwikkeling niet tot veranderingen in de verkeersstromen of de doorstroming. Dit is als neutraal
beoordeeld (zie tabel 3.8.5).
Tabel 3.8.5: Effect Luchtkwaliteit
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
84 85 86 87 102
Herinrichting
Provinciale weg
tussen A7 en
Hoorn
Kersenboogerd

Luchtkwaliteit

Effect

Beoordeling
lokaal

Beoordeling
corridorbreed

Beperkte verbetering | Geen
effect

+

0
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3.9

Geluid

3.9.1

Beschrijving
Het aspect geluid is in deze studie direct afhankelijk van de hoeveelheid gemotoriseerd verkeer
dat in de omgeving van geluidgevoelige bestemmingen rijdt. In de beoordeling is dan ook
beschreven of een toe- of afname van het verkeer wordt verwacht, waarbij onderscheid is
gemaakt tussen een lokaal effect en een corridorbreed effect. Daar waar lokaal meer verkeer
gaat rijden, kan dit corridorbreed tot een afname van verkeer leiden (bijvoorbeeld bij een TODontwikkeling). Dit onderscheid is relevant om in dit stadium te maken.

3.9.2

Beoordeling
60 61 62 63 65 Poort van Hoorn
De realisatie van de Poort van Hoorn zal lokaal tot duidelijk meer autoverkeer gaan leiden en dus
tot een negatief effect (- -) op de geluidbelasting. Corridorbreed leidt deze ontwikkeling tot een
verbeterde bereikbaarheid van het OV en daardoor minder auto’s op de weg. Dit is als een
beperkt positief effect (+) beoordeeld (zie tabel 3.9.1).
Tabel 3.9.1: Effect Geluid
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
60 61 62 63 65
Poort van Hoorn

Geluid

Effect

Beoordeling
lokaal

Beoordeling
corridorbreed

Grote toename | Beperkte
afname

--

+

74 75 76 77 Vergroten Capaciteit A7 Hoorn-Noord Avenhorn
Het vergroten van de capaciteit van de A7 zal lokaal tot meer verkeer op het hoofdwegennet
leiden, waarmee een beperkt negatief effect (-) op het geluid optreedt rondom de verbrede weg.
Op het regionale niveau, corridorbreed, leidt deze ontwikkeling tot meer auto’s op het
hoofdwegennet en tot minder stagnatie, waardoor in het geheel een beperkt positief (+) effect
optreedt. Het opheffen van de stagnatie leidt tot afname van verkeer op onderliggend wegennet,
waardoor over de corridor als geheel minder geluidbelasting optreedt op woningen. (zie
tabel 3.9.2).
Tabel 3.9.2: Effect Geluid
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
74 75 76 77
Vergroten
Capaciteit A7
Hoorn-Noord
Avenhorn

Geluid

Effect

Beoordeling
lokaal

Beoordeling
corridorbreed

Beperkte afname | Beperkte
toename

-

+

74 78 79 80 Vergroten Capaciteit A7 Hoorn – Avenhorn
Het vergroten van de capaciteit van de A7 zal lokaal tot meer verkeer op het hoofdwegennet
leiden, waarmee een beperkt negatief effect (-) op het geluid optreedt rondom de verbrede weg.
Op het regionale niveau, corridorbreed, leidt deze ontwikkeling tot meer auto’s op het
hoofdwegennet en tot minder stagnatie, waardoor in het geheel een beperkt positief (+) effect
optreedt. Het opheffen van de stagnatie leidt tot afname van verkeer op onderliggend wegennet,
waardoor over de corridor als geheel minder geluidbelasting optreedt op woningen. (zie
tabel 3.9.3).
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Tabel 3.9.3: Effect Geluid
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
74 78 79 80
Vergroten
Capaciteit A7
Hoorn –
Avenhorn

Geluid

Effect

Beoordeling
lokaal

Beoordeling
corridorbreed

Beperkte afname | Beperkte
toename

-

+

82 Verleggen aansluiting A7 tussen Hoorn-Noord en Wognum
Deze maatregel zal lokaal tot minder omrijdbewegingen leiden en dus tot minder afgelegde
kilometers per auto. Dit is beoordeeld als een beperkt positief (+) effect voor de geluidbelasting
op lokaal niveau. Corridorbreed leidt deze ontwikkeling niet tot veranderingen, omdat er geen
extra verkeer over de corridor gaat rijden, waardoor niet meer geluidgevoelige bestemmingen te
maken krijgen met een hogere geluidbelasting. Dit is als neutraal (0) beoordeeld (zie tabel 3.9.4).
Tabel 3.9.4: Effect Geluid
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
82 Verleggen
aansluiting A7
tussen HoornNoord en
Wognum

Geluid

Effect

Beoordeling
lokaal

Beoordeling
corridorbreed

Beperkte afname | Geen effect

+

0

84 85 86 87 102 Herinrichting Provinciale weg tussen A7 en Hoorn Kersenboogerd
Deze maatregel leidt lokaal tot een betere doorstroming op de provinciale weg en dit is
beoordeeld als een beperkt positief effect (+) voor de geluidbelasting. Corridorbreed leidt deze
ontwikkeling niet tot veranderingen, omdat het aanpassen van de provinciale weg zelf niet leidt
tot meer autoverkeer over de corridor Dit is als neutraal (0) beoordeeld (zie tabel 3.9.5).
Tabel 3.9.5: Effect Geluid
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
84 85 86 87 102
Herinrichting
Provinciale weg
tussen A7 en
Hoorn
Kersenboogerd

3.10

Verkeersveiligheid

3.10.1

Beoordeling

Geluid

Effect

Beoordeling
lokaal

Beoordeling
corridorbreed

Beperkte afname | Geen effect

+

0

60 61 62 63 65 Poort van Hoorn
De bouw van de Poort van Hoorn voorziet naast honderden nieuwe woningen, voorzieningen en
parkeerplaatsen, ook in een aantrekkelijke stationsomgeving en de bouw van een tunnel voor
fietsers en wandelaars bij de kruising van Provincialeweg/’t Keern. Dit laatste zorgt voor een
evidente bijdrage voor de verkeersveiligheid (+) (zie
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tabel 3.10.1).
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Tabel 3.10.1: Effect Verkeersveiligheid
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
60 61 62 63 65
Poort van Hoorn

Verkeersveiligheid

Effect

Beoordeling

Evidente bijdrage

+

74 75 76 77 Vergroten Capaciteit A7 Hoorn-Noord Avenhorn
Het toevoegen van een volwaardige derde rijstrook tussen Hoorn-Noord en Avenhorn heeft tot
gevolg dat de aantrekkingskracht van het hoofdwegennet vergroot ten opzichte van het
onderliggend wegennet. Dit betekent dat automobilisten eerder een route nemen via het
hoofdwegennet dan via het onderliggend wegennet. Omdat de kansen op verkeersongevallen op
het onderliggend wegennet hoger zijn dan op het hoofdwegennet betekent dit een evidente
bijdrage voor de verkeersveiligheid (+) (zie tabel 3.10.2).
Tabel 3.10.2: Effect Verkeersveiligheid
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
74 75 76 77
Vergroten
Capaciteit A7
Hoorn-Noord
Avenhorn

Verkeersveiligheid

Effect

Beoordeling

Evidente bijdrage

+

74 78 79 80 Vergroten Capaciteit A7 Hoorn – Avenhorn
Het toevoegen van een volwaardige derde rijstrook tussen Hoorn en Avenhorn heeft tot gevolg
dat de aantrekkingskracht van het hoofdwegennet vergroot ten opzichte van het onderliggend
wegennet. Dit betekent dat automobilisten eerder een route nemen via het hoofdwegennet dan
via het onderliggend wegennet. Omdat de kansen op verkeersongevallen op het onderliggend
wegennet hoger zijn dan op het hoofdwegennet betekent dit een evidente bijdrage voor de
verkeersveiligheid (+) (zie tabel 3.10.3).
Tabel 3.10.3: Effect Verkeersveiligheid
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
74 78 79 80
Vergroten
Capaciteit A7 Hoorn
– Avenhorn

Verkeersveiligheid

Effect

Beoordeling

Evidente bijdrage

+

82 Verleggen aansluiting A7 tussen Hoorn-Noord en Wognum
Bij het verleggen van de aansluiting van de A7 tussen Hoorn-Noord en Wognum gaat het om het
maken van een directe verbinding met het bedrijventerrein. Hierdoor hoeft verkeer bedoeld voor
het bedrijventerrein niet meer door de kern van Wognum geleid te worden. Dit levert voor het
onderliggend wegennet van Wognum een evidente bijdrage aan de verkeersveiligheid (+) (zie
tabel 3.10.4).
Tabel 3.10.4: Effect Verkeersveiligheid
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
82 Verleggen
aansluiting A7
tussen HoornNoord en Wognum

Verkeersveiligheid
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84 85 86 87 102 Herinrichting Provinciale weg tussen A7 en Hoorn Kersenboogerd
Bij de herinrichting van de Provinciale weg tussen de A7 en ’t Keern gaat het onder andere om
het realiseren van ongelijkvloerse verbinden voor langzaam verkeer. Dit levert voor het
onderliggend wegennet van Hoorn een evidente bijdrage aan de verkeersveiligheid (+) (zie
tabel 3.10.5).
Tabel 3.10.5: Effect Verkeersveiligheid
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
84 85 86 87 102
Herinrichting
Provinciale weg
tussen A7 en Hoorn
Kersenboogerd

Verkeersveiligheid
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4

Purmerend – Waterland
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de effecten van maatregelen in de regio PurmerendWaterland. In deze fase is nog geen uitputtende beschrijving van de referentiesituatie
opgenomen, maar de beoordeling wordt gebaseerd op de bestaande situatie en bekende
wijzigingen die daarin optreden op basis van bekende ontwikkelingen in het gebied. In deze fase
is de begrenzing van plan- en studiegebied minder concreet omschreven. Dit komt bij de
beschrijving van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau en in het plan-MER meer uitgebreid aan de
orde. Deze werkwijze sluit aan bij het doel van de werkzaamheden, omdat in eerste instantie
gekeken wordt naar de bruikbaarheid van de maatregelen voor het samenstellen van
maatregelpakketten.

4.1

Referentiesituatie
In de analysefase van de Corridorstudie Amsterdam-Hoorn is een gebiedsatlas opgesteld, waarin
huidige situatie van het gebied van en rondom de corridor is beschreven. In de analysefase zijn
de huidige situaties ten aanzien van de verschillende ruimtelijke thema’s beschreven. Deze vormt
een belangrijke basis voor de beschrijving van de bestaande situatie voor de regio’s.
Belangrijke algemene ontwikkelingen in de regio Purmerend-Waterland zijn (Bron: Provincie
Noord-Holland; Regiovisie Waterland 2040):
 Verdubbeling van de N244 ten behoeve van bereikbaarheid;
 Groot onderhoud N235 en N247 ten behoeve van bereikbaarheid en verkeersveiligheid;
 Ontwikkeling P+R terrein Monnickendam (11 auto’s);
 Ontwikkeling van minimaal 20 hectare bedrijventerrein, onder andere Baanstee Noord
en Poort van Purmerend;
 Tot 2020 bouw 6.000 nieuwe woningen, onder andere Broek in Waterland, IlpendamNoord, Marken, Middenbeemster, Neck, Purmerland en Oosthuizen;
 Tussen 2020 en 2040 bouw 5.000 woningen, met name in Purmerend Zuidoost en
Zaanbocht in Wormerland.
Separaat van de beoordelingen van de maatregelen op leefomgeving en mobiliteit zijn tevens
bereikbaarheidsperspectieven geschetst (Mu-consult, 2017). Deze bereikbaarheidsperspectieven
schetsen mogelijke beelden van ontwikkelingen van de corridor op het gebied van wonen en
bereikbaarheid. De perspectieven vragen ieder om een eigen invulling met maatregelen,
afhankelijk van de hoeveelheid woningen die gebouwd worden en de plaats waar deze worden
gebouwd. Om de perspectieven vorm te geven is beschreven welke ruimtelijke ontwikkelingen
zich al voordoen of afgesproken zijn (harde plannen), welke beleidsambities er zijn en welke
scenario’s in ruimtelijke ontwikkelingen te verwachten zijn.
In figuur 4.1.1 is de harde en zachte plancapaciteit in de gehele regio geschetst. Hieruit blijkt dat
in de regio Purmerend-Waterland plannen (in verschillende mate van uitwerking) bestaan voor
10.668 woningen. Van deze referentiesituatie kan uitgegaan worden voor de beoordeling van de
effecten van de maatregelen.
In de onderstaande paragrafen wordt de referentiesituatie en het kader van de beoordelingen
nader beschreven per thema.
Een meer uitgewerkte beschrijving van de referentiesituatie volgt in de volgende fase, waarin de
beoordeling van de maatregelpakketten expliciet gekoppeld wordt aan de referentiesituatie.
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Deze wordt gevolgd door een beschrijving van de effectbeoordeling per maatregel. Voor iedere
maatregel is als conclusie een tabel met de beoordeling opgenomen.

Figuur 4.1.1: Plancapaciteit harde en zachte plannen (periode 2016., bron: Plancapaciteit)

4.2

Omschrijving maatregelen
In onderstaande figuur zijn de maatregelen in de regio Purmerend-Waterland weergegeven. De
gebruikte nummers corresponderen met het eerste van de gebruikte nummers voor de
beschreven maatregelen. Een aantal van deze maatregelen wordt overigens in hoofdstuk 6
besproken. Dit betreft maatregelen voor de fiets, het openbaar vervoer of andere innovatieve
maatregelen.
De maatregelen 3, 34, 35, 36, 37, 42 en de maatregel langzaam verkeerverbinding onder de A7
bij Purmerend (zonder nummer) uit de shortlist zijn in samenhang onderzocht en ondergebracht
bij 32a, 32b, 33a en 33b. Voor deze nieuwe nummering is gekozen, omdat een aantal
samengevoegde varianten voor deze maatregelen is uitgewerkt.
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Figuur 4.2.1: Overzicht van maatregelen in het gebied

8 13 verdichten woningen rondom OV – knooppunten
Deze maatregel bestaat uit het bouwen van woningen in de omgeving van de stations Purmerend
Overwhere en Purmerend Weidevenne, en daarnaast het ontwikkelen van de infrastructuur van
de omgeving om OV en fietsgebruik te accommoderen. Uitgaande van een woningbouw-opgave
voor heel Purmerend, wordt voor deze maatregel uitgegaan van de bouw van een bepaald aantal
woningen op kortere afstand (1.200 meter) van deze stations ten opzichte van de
referentiesituatie.
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Figuur 4.2.2: De omgeving van de stations Purmerend Overwhere (links) en Purmerend Weidevenne (rechts)

14 Verruimen capaciteit en aanpak VRI’s Zuiddijk-route
Deze maatregel betreft geen fysieke ingreep in het gebied, maar heeft betrekking op de afstelling
van de VRI’s op de route over de Zuiddijk (inclusief de Gedempte Where, drie kruisingen), die de
verbinding vormt tussen de aansluiting Purmerend (5) en de binnenstad van Purmerend.

Figuur 4.2.3: Links aansluiting Purmerend (5) en rechts de plaats (rood omcirkeld) van VRI’s op de Zuiddijkroute

32a Vergroten capaciteit A7 2x3 – 2 halve aansluitingen (3, 34, 35, 36, 37, 42)
Tracé A7 Purmerend 2x3 met vluchtstroken, alleen brug zonder vluchtstroken. Vervallen toe- en
afritten afslag Purmerend (5, richting het zuiden) en Purmerend Zuid (4, richting het noorden).
Aanbrengen van een lage beweegbare brug over Noordhollandsch Kanaal ter verbinding van de
ontstane halve aansluitingen.
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Figuur 4.2.4: principeoplossing maatregel 32a

32b Vergroten capaciteit A7 2x3 – 2 hele aansluitingen (34, 35, 36, 37, 42)
Tracé A7 Purmerend 2x3 met vluchtstroken en een extra hoge brug tussen afrit Purmerend (5) en
Purmerend Zuid (6).

Figuur 4.2.5: principeoplossing maatregel 32b

33a Vergroten capaciteit A7 2x3 – rechttrekken A7 (3, 34, 35, 36, 37, 42)
Tracé A7 Purmerend 2x3 met vluchtstroken, alleen brug zonder vluchtstroken. Vervallen toe- en
afritten afslag Purmerend (5, richting het zuiden) en Purmerend Zuid (4, richting het noorden).
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Aanbrengen van een lage beweegbare brug over Noordhollandsch Kanaal ter verbinding van de
ontstane halve aansluitingen.

Figuur 4.2.6: principeoplossing maatregel 33a
33b Vergroten capaciteit A7 2x3 – rechttrekken A7 verdiepte ligging (3, 34, 35, 36, 37, 42)

Tracé A7 Purmerend 2x3 met vluchtstroken waarbij de boog tussen afrit Purmerend (5) en
Purmerend Zuid (4) komt te vervallen en de A7 rechtdoor wordt getrokken. De weg wordt
verdiept aangelegd, waarbij de huidige brug over het Noordhollands Kanaal wordt vervangen
door een aquaduct. Alleen de verdiepte ligging is anders dan maatregel 33a.
39 Vergroten capaciteit Laan der Continenten 2x2 rijstroken
Betreft wegvak tussen turborotonde Amazonelaan en kruispunt Aziëlaan. Uitgaan van nieuwe
spoorwegonderdoorgang aan westzijde van de bestaande onderdoorgang.
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Figuur 4.2.7: principeoplossing 2x2 rijstroken met nieuwe onderdoorgang spoorlijn

40 Optimaliseren kruispunten gedempte Where-N235, tweestrooks fietspad richting ZO-Beemster
De aanpassing van de VRI’s maakt onderdeel uit van maatregel 14. De hier beschreven maatregel
is slechts noodzakelijk indien de aanpassing van de VRI’s onvoldoende oplossing biedt voor de
doorstroming (zie rapportage Mobiliteit). Een eventuele andere aanleiding voor de reconstructie
van de kruising zou het realiseren van een verbeterde fietsverbinding (maatregel 51, zie
hoofdstuk 6). In dat geval gaat het om een lokale uitwerking.

Figuur 4.2.8: kaart met voorgestelde maatregel

41 Rotondes Allendelaan – Den Uyllaan naar 2-strooks rotondes
Aanpassing van de rotondes in de route vanaf het station Purmerend Overwhere naar de N244.
De rotondes worden als turborotondes vormgegeven.
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Figuur 4.2.9: Rotondes in de route vanaf het station Purmerend Overwhere naar de N244

176a Purmerend-Zuid – Knooppunt Zaandam vervangen spitsstrook door volwaardige 3 e rijstrook
Capaciteitsuitbreiding van het tracé A7 tussen Purmerend Zuid en knooppunt Zaandam. De
spitsstrook wordt vervangen door een volwaardige 3e rijstrook. Voor deze maatregel is gekeken
naar verbreding in de middenberm. Dit blijkt mogelijk in het gedeelte tussen Purmerend-Zuid en
afrit Wormerland/Zaandijk. Het tracé tussen de afrit Wormerland/Zaandijk en knooppunt
Zaandam kan niet in de middenberm verbreed worden.

Figuur 4.2.10: Ligging verbreding A7 (maatregel 176a en 176b)
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176b Purmerend-Zuid – Knooppunt Zaandam vervangen 2x2 rijstroken met spitsstrook door 2x4
rijstroken
Capaciteitsuitbreiding van het tracé A7 tussen Purmerend Zuid en knooppunt Zaandam. Het
huidige tracé met 2x2 rijstroken met spitstrook vervangen door 2x4 rijstroken. Voor deze
maatregel is gekeken naar verbreding in de middenberm. Dit blijkt mogelijk in het gedeelte
tussen Purmerend-Zuid en afrit Wormerland/Zaandijk. Het tracé tussen de afrit
Wormerland/Zaandijk en knooppunt Zaandam kan niet in de middenberm verbreed worden. De
uitbreiding naar 2x4 rijstroken vraagt ondanks de verbreding in de middenberm ook een
uitbreiding aan de buitenzijdes van de weg.
180 Overweg Churchilllaan ongelijkvloers
In de Churchilllaan wordt een ongelijkvloerse kruising van het spoor gerealiseerd door middel van
een tunnel voor zowel gemotoriseerd als langzaam verkeer (bij station Purmerend Overwhere)
(zie figuur 4.2.11).

Figuur 4.2.11: locatie ongelijkvloerse kruising met spoorlijn

4.3

Bodem en aardkundige waarden

4.3.1

Beschrijving
Bodem
Zettingsgevoeligheid ondergrond
Bij een meer zettingsgevoelige ondergrond zijn meer constructieve maatregelen benodigd voor
de uitvoering, zoals verwijderen van slecht doorlatende lagen of de toepassing van een
fundering. De Beemster is slechts beperkt zettingsgevoelig, evenals het grootste deel van de
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Wijde Wormer (voornamelijk kleibodem) (zie figuur 4.3.1). Noordelijk van de Beemster en tussen
de Beemster en de Wormer in ligt sterk zettingsgevoelige grond (veenbodem).

Figuur 4.3.1: Zettingsgevoeligheid ondergrond (bron: Bodemvisie provincie Noord-Holland)

Bodemverontreiniging / stortplaatsen
In het algemeen geldt dat een eventueel aanwezige bodemverontreiniging bij ingrepen in de
bodem naar functie worden gesaneerd op basis van de wettelijke regeling. De bodem moet
namelijk voldoen voor de functie waarvoor het perceel/gebied wordt gebruikt. Indien sanering
van de gronden noodzakelijk is, liggen de kosten wel hoger dan wanneer er geen verontreiniging
is. Uit Bodemloket blijkt dat er nabij de A7 nauwelijks sprake is van bodemverontreinigingen.
Ditzelfde geldt voor de locaties waarin maatregelen worden voorgesteld in en rondom de kern
van Purmerend. Evenmin is ter plaatse of in de directe omgeving van de maatregelen in dit
deelgebied een voormalige stortplaats aanwezig (zie figuur 4.3.2).
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Figuur 4.3.2: Ligging voormalige stortplaatsen (bron: Bodemvisie provincie Noord-Holland)

Aardkundige waarden
Er zijn geen aardkundige monumenten in Purmerend – Waterland. Wel zijn er zijn aardkundig
waardevolle gebieden te herkennen in de regio (zie figuur 4.3.3). Deze gebieden zijn voor de
meeste maatregelen binnen deze regio niet relevant, het aardkundig waardevol gebied ten
westen van de A7 is een aandachtspunt bij de maatregelen die betrekking hebben op de
uitbreiding van de weg. Dit betekent dat er bij die maatregelen goed gekeken moet worden naar
de ligging van de maatregel in relatie tot de ligging van het aardkundig waardevol gebied.
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Figuur 4.3.3: Aardkundig waardevolle gebieden Purmerend – Waterland (Bron: Informatiekaart Landschap
en Cultuurhistorie, Provincie Noord-Holland (2016))

4.3.2

Beoordeling
8 13 Verdichten woningen rondom OV – knooppunten
Bij het verdichten van woningen is de ondergrond van belang. Bij Purmerend is sprake van veel
(zeer) sterk zettingsgevoelige ondergrond. Sterk zettingsgevoelige ondergrond leidt tot een
grotere inspanning voor de uitvoering en eventuele effecten in een zone in de directe omgeving.
Dit effect is daarom als groot negatief effect (- -) beoordeeld.
De OV-knooppunten van Purmerend zijn de stations Weidevenne, Purmerend en Purmerend
Overwhere. Rond de laatste twee stations is er geen sprake van aardkundig waardevol gebied.
Ten zuidoosten van Purmerend Weidevenne is echter wel aardkundig waardevol gebied te
vinden. Deze aanwijzing is echter aangegeven in een gebied waarin recent (afgelopen 20 jaar)
ook al diverse woningbouw is toegevoegd, zodat aantasting van aardkundige waarden in dit
gebied door verdichting van de bebouwing niet meer te verwachten is. De effecten voor
aardkundig waardevol gebied zijn daarom als verwaarloosbaar (0) beoordeeld (zie tabel 4.3.1).
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Tabel 4.3.1: Effect bodem en aardkundige waarden
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
8 13 verdichten
woningen rondom
OV – knooppunten

Zettingsgevoeligheid
ondergrond
Aardkundig waardevol gebied

Effect

Beoordeling

Sterk zettingsgevoelig

--

Geen of nagenoeg geen ruimtebeslag

0

14 Verruimen capaciteit en aanpak VRI’s Zuiddijk-route
Deze maatregel leidt niet tot een fysieke ingreep in het gebied. De effecten voor
zettingsgevoeligheid ondergrond en aardkundig waardevol gebied zijn daarom als
verwaarloosbaar (0) beoordeeld (zie tabel 4.3.2).
Tabel 4.3.2: Effect bodem en aardkundige waarden
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
14 Verruimen
capaciteit en
aanpak VRI’s
Zuiddijk-route

Zettingsgevoeligheid
ondergrond
Aardkundig waardevol gebied

Effect

Beoordeling

Niet of weinig zettingsgevoelig

0

Geen of nagenoeg geen ruimtebeslag

0

32a Vergroten capaciteit A7 2x3 – 2 halve aansluitingen
Bij het vergroten van de capaciteit van de A7 tussen Purmerend Noord en Purmerend Zuid gaat
het om het aanleggen van een derde rijstrook, inclusief een vluchtstrook langs het bestaande
tracé van de A7. Bij de A7 is sprake van veel (zeer) sterk zettingsgevoelige ondergrond. Sterk
zettingsgevoelige ondergrond leidt tot een grotere inspanning voor de uitvoering en eventuele
effecten in een zone in de directe omgeving. Het effect is daarom als groot negatief effect (- -)
beoordeeld.
Rond de A7 tussen Purmerend Noord en Purmerend Zuid is er geen sprake van aardkundig
waardevol gebied. Er zal dus geen ruimtebeslag plaatsvinden in dit soort gebieden, dus het effect
is verwaarloosbaar (0) (zie tabel 4.3.3).
Tabel 4.3.3: Effect bodem en aardkundige waarden
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
32a Vergroten
capaciteit A7 2x3 –
2 halve
aansluitingen

Zettingsgevoeligheid
ondergrond
Aardkundig waardevol gebied

Effect

Beoordeling

Sterk zettingsgevoelig

--

Geen of nagenoeg geen ruimtebeslag

0

32b Vergroten capaciteit A7 2x3 – 2 hele aansluitingen
Bij het vergroten van de capaciteit van de A7 tussen Purmerend Noord en Purmerend Zuid gaat
het om het aanleggen van een derde rijstrook, inclusief een vluchtstrook, langs het bestaande
tracé van de A7. Bij de A7 is sprake van veel (zeer) sterk zettingsgevoelige ondergrond. Sterk
zettingsgevoelige ondergrond leidt tot een grotere inspanning voor de uitvoering en eventuele
effecten in een zone in de directe omgeving. Dit is als groot negatief effect (- -) beoordeeld.
Rond de A7 tussen Purmerend Noord en Purmerend Zuid is er geen sprake van aardkundig
waardevol gebied. Er zal dus geen ruimtebeslag plaatsvinden in dit soort gebieden, dus het effect
is verwaarloosbaar (0) (zie
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tabel 4.3.4).
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Tabel 4.3.4: Effect bodem en aardkundige waarden
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
32b Vergroten
capaciteit A7 2x3 –
2 hele aansluitingen

Zettingsgevoeligheid
ondergrond
Aardkundig waardevol gebied

Effect

Beoordeling

Sterk zettingsgevoelig

--

Geen of nagenoeg geen ruimtebeslag

0

33a Vergroten capaciteit A7 2x3 – rechttrekken A7
Bij het vergroten van de capaciteit van de A7 tussen Purmerend Noord en Purmerend Zuid gaat
het om het aanleggen van een derde rijstrook, inclusief een vluchtstrook. Daarnaast zou de A7 bij
de ‘kom’ in de weg bij deze maatregel ook nog rechtgetrokken worden, waardoor de bocht uit de
weg verwijderd wordt. Bij de A7 is sprake van veel zeer sterk zettingsgevoelige ondergrond. Sterk
zettingsgevoelige ondergrond leidt tot een grotere inspanning voor de uitvoering en eventuele
effecten in een zone in de directe omgeving. Dit is als groot negatief effect (- -) beoordeeld. In
vergelijking met de maatregelen 32a en 32b zal sprake zijn van meer zettingsgevoeligheid, omdat
het bestaande tracé van de weg wordt verlaten waar reeds zetting heeft plaatsgevonden. Dit
komt echter in de beoordeling niet terug, omdat ook bij de varianten waarbij het huidige tracé
wordt uitgebreid sprake is van sterke zettingsgevoeligheid.
Rond de A7 tussen Purmerend Noord en Purmerend Zuid is er geen sprake van aardkundig
waardevol gebied. Bij het rechttrekken van de kom komt de weg dichter bij aardkundig
waardevol gebied te liggen, maar zal dit niet raken. Er zal dus geen ruimtebeslag plaatsvinden in
dit soort gebieden, dus het effect is verwaarloosbaar (0) (zie tabel 4.3.5).
Tabel 4.3.5: Effect bodem en aardkundige waarden
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
33a Vergroten
capaciteit A7 2x3 –
rechtrekken A7

Zettingsgevoeligheid
ondergrond
Aardkundig waardevol gebied

Effect

Beoordeling

Sterk zettingsgevoelig

--

Geen of nagenoeg geen ruimtebeslag

0

33b Vergroten capaciteit A7 2x3 – rechttrekken A7 verdiepte ligging
Bij het vergroten van de capaciteit van de A7 tussen Purmerend Noord en Purmerend Zuid gaat
het om het aanleggen van een derde rijstrook, inclusief een vluchtstrook. Daarnaast zou de A7 bij
de ‘kom’ in de weg ook nog rechtgetrokken worden, waardoor de kom uit de weg is, en wordt
een aquaduct gerealiseerd om het Noordhollands Kanaal te kruisen (in plaats van een brug). Bij
de A7 is sprake van veel (zeer) sterk zettingsgevoelige ondergrond. Dit betekent grote negatieve
effecten voor bodem in het geval van het uitbreiden. Sterk zettingsgevoelige ondergrond leidt tot
een grotere inspanning voor de uitvoering en eventuele effecten in een zone in de directe
omgeving. Het effect wordt als groot negatief effect (- -) beoordeeld. In vergelijking met de
maatregelen 32a en 32b zal sprake zijn van meer zettingsgevoeligheid, omdat het bestaande
tracé van de weg wordt verlaten waar reeds zetting heeft plaatsgevonden. Dit komt echter in de
beoordeling niet terug, omdat ook bij de varianten waarbij het huidige tracé wordt uitgebreid
sprake is van sterke zettingsgevoeligheid. Bij de aanleg van een verdiepte weg, wordt overigens
(een deel van) de zettingsgevoelige grond verwijderd. Aangezien niet kan worden uitgesloten dat
de gehele laag zettingsgevoelige bodem verwijderd wordt, is de negatieve beoordeling
gehandhaafd.
Rond de A7 tussen Purmerend Noord en Purmerend Zuid is er geen sprake van aardkundig
waardevol gebied. Bij het rechttrekken van de kom komt de weg dichter bij aardkundig
waardevol gebied te liggen, maar zal dit niet raken. Er zal dus geen ruimtebeslag plaatsvinden in
dit soort gebieden, dus het effect is verwaarloosbaar (0) (zie tabel 4.3.6).
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Tabel 4.3.6: Effect bodem en aardkundige waarden
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
33b Vergroten
capaciteit A7 2x3 –
rechttrekken A7
verdiepte ligging

Zettingsgevoeligheid
ondergrond
Aardkundig waardevol gebied

Effect

Beoordeling

Sterk zettingsgevoelig

--

Geen of nagenoeg geen ruimtebeslag

0

39 Vergroten capaciteit Laan der Continenten 2x2 rijstroken
Bij het vergroten van de capaciteit op de Laan der Continenten naar 2x2 rijstroken zal er
gebouwd moeten worden op de ondergrond. In dit gebied is sprake van (zeer) sterk
zettingsgevoelige ondergrond. Sterk zettingsgevoelige ondergrond leidt tot een grotere
inspanning voor de uitvoering en eventuele effecten in een zone in de directe omgeving. Dit is
beoordeeld als een groot negatief effect (- -).
Na de kruising met het spoor raakt de Laan der Continenten ten zuiden van de weg een
aardkundig waardevol gebied. Bij het uitbreiden van deze weg is er dus ruimtebeslag van dit
aardkundig waardevolle gebied in een bebouwd gebied. Gezien de huidige aanwezige bebouwing
in het gebied, zijn de effecten voor aardkundig waardevol gebied beperkt negatief (-) (zie
tabel 4.3.7).
Tabel 4.3.7: Effect bodem en aardkundige waarden
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
39 Vergroten
capaciteit Laan der
Continenten 2x2
rijstroken

Zettingsgevoeligheid
ondergrond
Aardkundig waardevol gebied

Effect

Beoordeling

Sterk zettingsgevoelig

--

Enig ruimtebeslag

-

40 Optimaliseren kruispunten gedempte Where-N235, tweestrooks fietspad richting ZO-Beemster
Bij het optimaliseren van de kruispunten Gedempte Where-N235 en het aanleggen van een
tweestrooks fietspad richting ZO-Beemster gaat het om fysieke ingrepen bij twee kruispunten.
Dit betekent dat het een effect heeft op de ondergrond. In dit gebied is sprake van (zeer) sterk
zettingsgevoelige ondergrond. De ingrepen zijn echter beperkt in omvang, zodat effect van zitting
relatief beperkt is. Sterk zettingsgevoelige ondergrond leidt tot een grotere inspanning voor de
uitvoering en eventuele effecten in een zone in de directe omgeving. Gezien de beperkte omvang
van de ingreep is het effect als beperkt negatief (-) beoordeeld.
Rond de A7 tussen Purmerend Noord en Purmerend Zuid is er geen sprake van aardkundig
waardevol gebied. Er zal dus geen ruimtebeslag plaatsvinden in dit soort gebieden, dus het effect
is verwaarloosbaar (0) (zie tabel 4.3.8).
Tabel 4.3.8: Effect bodem en aardkundige waarden
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
40 Optimaliseren
kruispunten
gedempte WhereN235, tweestrooks
fietspad richting
ZO-Beemster

Zettingsgevoeligheid
ondergrond
Aardkundig waardevol gebied

Effect

Beoordeling

Sterk zettingsgevoelig

-

Geen of nagenoeg geen ruimtebeslag

0
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41 Rotondes Allendelaan – Den Uyllaan naar 2-strooks rotondes
Bij het aanpassen van de rotondes Allendelaan – Den Uyllaan naar 2-strooks rotondes gaat het
om een fysieke ingreep die effect heeft op de sterk zettingsgevoelige ondergrond. Sterk
zettingsgevoelige ondergrond leidt tot een grotere inspanning voor de uitvoering en eventuele
effecten in een zone in de directe omgeving. Dit betekent grote negatieve effecten voor bodem (-).
Rond de rotondes is geen sprake van aardkundig waardevol gebied. Er zal dus geen ruimtebeslag
plaatsvinden in dit soort gebieden, dus het effect is verwaarloosbaar (0) (zie tabel 4.3.9).
Tabel 4.3.9: Effect bodem en aardkundige waarden
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
41 Rotonde
Allendelaan – M.L.
Kinglaan naar 2strooks rotonde

Zettingsgevoeligheid
ondergrond
Aardkundig waardevol gebied

Effect

Beoordeling

Sterk zettingsgevoelig

--

Geen of nagenoeg geen ruimtebeslag

0

176a Purmerend-Zuid – Knooppunt Zaandam vervangen spitsstrook door volwaardige 3 e rijstrook
Bij het aanpassen van de A7 tussen Purmerend-Zuid en Knooppunt Zaandam zijn twee gebieden
van belang voor de ondergrond. Het eerste stuk van de A7 is dat tussen Purmerend-Zuid en
Wormerland (afrit 2), het tweede stuk weg is tussen Wormerland en Knooppunt Zaandam. Bij het
eerste stuk weg is de ondergrond beperkt zettingsgevoelig, bij het tweede stuk weg is de bodem
sterk zettingsgevoelige ondergrond. Dit betekent grote negatieve effecten voor bodem (- -).
Ook voor aardkundig waardevol gebied valt de weg op te delen in twee stukken: Het eerste stuk
van de A7 is dat tussen Purmerend-Zuid en Wormerland/Zaandijk (afrit 2), het tweede stuk weg
ligt tussen de aansluiting Wormerland/Zaandijk en Knooppunt Zaandam. Bij het eerste stuk weg
is er geen aardkundig waardevol gebied. Bij het tweede stuk is er aan weerszijden van de weg
sprake van aardkundig waardevol gebied. Juist ter plaatse van het aardkundige monument aan
beide zijden van de weg bestaat geen ruimte in de middenberm om de weg daar te verbreden,
zodat een verbreding leidt tot ruimtebeslag op het aardkundig waardevolle gebied. Hierdoor is
hier sprake van een groot ruimtebeslag en dus een groot negatief effect (- -) (zie tabel 4.3.10).
Tabel 4.3.10: Effect bodem en aardkundige waarden
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
176a PurmerendZuid – Knooppunt
Zaandam
vervangen
spitsstrook door
volwaardige 3e
rijstrook

Zettingsgevoeligheid
ondergrond
Aardkundig waardevol gebied

Effect

Beoordeling

Sterk zettingsgevoelig

--

Groot ruimtebeslag

--

176b Purmerend-Zuid – Knooppunt Zaandam vervangen 2x2 rijstroken met spitsstrook door 2x4
rijstroken
Bij het aanpassen van de A7 tussen Purmerend-Zuid en Knooppunt Zaandam zijn twee gebieden
van belang voor de ondergrond. Het eerste stuk van de A7 is dat tussen Purmerend-Zuid en
Wormerland (afrit 2), het tweede stuk weg is tussen Wormerland en Knooppunt Zaandam. Bij het
eerste stuk weg is de ondergrond beperkt zettingsgevoelig, bij het tweede stuk weg is de bodem
sterk zettingsgevoelige ondergrond. Dit betekent grote negatieve effecten voor bodem (- -).
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Ook voor aardkundig waardevol gebied valt de weg op te delen in twee stukken: Het eerste stuk
van de A7 is dat tussen Purmerend-Zuid en Wormerland/Zaandijk (afrit 2), het tweede stuk weg
ligt tussen de aansluiting Wormerland/Zaandijk en Knooppunt Zaandam. Bij het eerste stuk weg
is er geen aardkundig waardevol gebied. Bij het tweede stuk is er aan weerszijden van de weg
sprake van aardkundig waardevol gebied. Bij verbreding van de weg leidt dit aan weerzijden tot
ruimtebeslag in het aardkundig waardevol gebied. Het ruimtebeslag is in deze variant van de
verbreding nog groter dan bij variant 176a. Dit leidt niet tot een onderscheidende beoordeling.
Hierdoor is hier sprake van een groot ruimtebeslag en dus een groot negatief effect (- -) (zie
tabel 4.3.11).
Tabel 4.3.11: Effect bodem en aardkundige waarden
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
176b PurmerendZuid – Knooppunt
Zaandam
vervangen 2x2
rijstroken met
spitsstrook door
2x4 rijstroken

Zettingsgevoeligheid
ondergrond
Aardkundig waardevol gebied

Effect

Beoordeling

Sterk zettingsgevoelig

--

Groot ruimtebeslag

--

180 Overweg Churchilllaan ongelijkvloers
Bij het ongelijkvloers aanleggen van de kruising spoor/Churchilllaan gaat het om een fysieke
ingreep die effect heeft op de sterk zettingsgevoelige ondergrond. Sterk zettingsgevoelige
ondergrond leidt tot een grotere inspanning voor de uitvoering en eventuele effecten in een zone
in de directe omgeving. Dit betekent grote negatieve effecten voor bodem (- -).
Er is rond de overweg geen sprake van aardkundig waardevol gebied. Er zal dus geen
ruimtebeslag plaatsvinden in dit soort gebieden, dus het effect is verwaarloosbaar (0) (zie
tabel 4.3.12).
Tabel 4.3.12: Effect bodem en aardkundige waarden
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
180 Overweg
Churchilllaan
ongelijkvloers

4.4

Archeologie

4.4.1

Beschrijving

Zettingsgevoeligheid
ondergrond
Aardkundig waardevol gebied

Effect

Beoordeling

Sterk zettingsgevoelig

--

Geen of nagenoeg geen ruimtebeslag

0

Beschermde archeologische monumenten zijn niet in of nabij de maatregelen voor Purmerend –
Waterland gelegen. Wel zijn er enkele gebieden aangemerkt als gebieden van archeologische
waarde tot hoge archeologische waarden (zie figuur 4.4.1). De archeologische
verwachtingswaarde binnen het gehele gebied is hoog, zoals omschreven in paragraaf 2.2.
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Figuur 4.4.1: Uitsnede Purmerend van Archeologische MonumentenKaart (Bron: Archeologische
MonumentenKaart, 2016).

4.4.2

Beoordeling
8 13 Verdichten woningen rondom OV – knooppunten
Rond de verschillende stations (OV-knooppunten) in Purmerend liggen geen gebieden met een
hoge archeologische waarde of beschermde archeologische monumenten. Het hele grondgebied
heeft een hoge archeologische verwachtingswaarde, het verdichten van woningen rond deze
knooppunten zal dus effect hebben hier op. Dit betekent een mogelijk of beperkt negatief effect
(-) (zie
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tabel 4.4.1).
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Tabel 4.4.1 Effect archeologie
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
8 13 verdichten
woningen rondom
OV – knooppunten

Gebied archeologische
waarde

Effect

Beoordeling

Aantasting van een gebied met een hoge
archeologische verwachtingswaarde

-

14 Verruimen capaciteit en aanpak VRI’s Zuiddijk-route
Deze maatregel leidt niet tot een fysieke ingreep in het gebied. Op de effecten voor gebieden
met een archeologische (verwachtings-) waarde scoort deze maatregel daarom als
verwaarloosbaar effect (0) (zie tabel 4.4.2).
Tabel 4.4.2: Effect archeologie
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
14 Verruimen
capaciteit en
aanpak VRI’s
Zuiddijk-route

Gebied archeologische
waarde

Effect

Beoordeling

Geen aantasting gebied met
archeologische waarde

0

32a Vergroten capaciteit A7 2x3 – 2 halve aansluitingen
Rond de A7 tussen Purmerend-Noord en Purmerend-Zuid liggen geen gebieden met een hoge
archeologische waarde of beschermde archeologische monumenten. Het hele grondgebied heeft
een hoge archeologische verwachtingswaarde, het vergroten van de capaciteit van de A7 zal dus
effect hebben hierop. Dit betekent een mogelijk of beperkt negatief effect (-) (zie tabel 4.4.3).
Tabel 4.4.3: Effect archeologie
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
32a Vergroten
capaciteit A7 2x3 –
2 halve
aansluitingen

Gebied archeologische
waarde

Effect

Beoordeling

Aantasting van een gebied met een hoge
archeologische verwachtingswaarde

-

32b Vergroten capaciteit A7 2x3 – 2 hele aansluitingen
Rond de A7 tussen Purmerend-Noord en Purmerend-Zuid liggen geen gebieden met een hoge
archeologische waarde of beschermde archeologische monumenten. Het hele grondgebied heeft
een hoge archeologische verwachtingswaarde, het vergroten van de capaciteit van de A7 zal dus
effect hebben hier op. Dit betekent een mogelijk of beperkt negatief effect (-) (zie tabel 4.4.4).
Tabel 4.4.4: Effect archeologie
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
32b Vergroten
capaciteit A7 2x3 –
2 hele aansluitingen

Gebied archeologische
waarde

Effect

Beoordeling

Aantasting van een gebied met een hoge
archeologische verwachtingswaarde

-

33a Vergroten capaciteit A7 2x3 – rechttrekken A7
Rond de A7 tussen Purmerend-Noord en Purmerend-Zuid liggen geen gebieden met een hoge
archeologische waarde of archeologische monumenten. Ook in de kom van de A7 komen deze
waarden niet voor. Het hele grondgebied heeft een hoge archeologische verwachtingswaarde,
het vergroten van de capaciteit van de A7 zal dus effect hebben hier op. Dit betekent een
mogelijk of beperkt negatief effect (-). Hierbij geldt als kanttekening dat in de vergelijking tussen
deze variant en de varianten, waarbij een uitbreiding van de bestaande weg wordt beoogd, een
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grotere kans bestaat op het eventueel aantreffen van archeologische waarden, omdat een nieuw
gebied wordt doorsneden. In de varianten waarbij de huidige weg wordt uitgebreid (32a en 32b)
vinden de maatregelen plaats in de rand van weg, een plaats waar de eventuele archeologisch
waarden reeds verstoord zijn.
Het verbreden en rechttrekken van de weg zal dus effect hebben op het gebied van hoge
archeologische verwachtingswaarde. Het effect is beoordeeld als mogelijk of beperkt negatief
effect (-) (zie tabel 4.4.5).
Tabel 4.4.5: Effect archeologie
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
33a Vergroten
capaciteit A7 2x3 –
rechttrekken A7

Gebied archeologische
waarde

Effect

Beoordeling

Aantasting van een gebied met een hoge
archeologische verwachtingswaarde

-

33b Vergroten capaciteit A7 2x3 – rechttrekken A7 verdiepte ligging
Rond de A7 tussen Purmerend-Noord en Purmerend-Zuid liggen geen gebieden met een hoge
archeologische waarde of archeologische monumenten. Ook in de kom van de A7 liggen geen
bekende (hoge) archeologische waarden of monumenten. Het hele grondgebied heeft een hoge
archeologische verwachtingswaarde, het vergroten van de capaciteit van de A7 zal dus effect
hebben hier op. Dit betekent een mogelijk of beperkt negatief effect (-) (zie tabel 4.4.6). Hierbij
geldt als kanttekening dat in de vergelijking tussen deze variant en de varianten, waarbij een
uitbreiding van de bestaande weg wordt beoogd, een grotere kans bestaat op het eventueel
aantreffen van archeologische waarden, omdat een nieuw gebied wordt doorsneden. In de
varianten waarbij de huidige weg wordt uitgebreid (32a en 32b) vinden de maatregelen plaats in
de rand van weg, een plaats waar de eventuele archeologisch waarden reeds verstoord zijn.
Tabel 4.4.6: Effect archeologie
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
33b Vergroten
capaciteit A7 2x3 –
rechttrekken A7
verdiepte ligging

Gebied archeologische
waarde

Effect

Beoordeling

Aantasting van een gebied met een hoge
archeologische verwachtingswaarde

-

39 Vergroten capaciteit Laan der Continenten 2x2 rijstroken
De Laan der Continenten ligt niet in de buurt van gebieden met een hoge archeologische waarde
of archeologische monumenten. Het hele grondgebied heeft een hoge archeologische
verwachtingswaarde, het verbreden van de weg zal hier effect op hebben. Dit betekent een
mogelijk of beperkt negatief effect (-) (zie tabel 4.4.7).
Tabel 4.4.7 Effect archeologie
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
39 Vergroten
capaciteit Laan der
Continenten 2x2
rijstroken

Gebied archeologische
waarde

Effect

Beoordeling

Aantasting van een gebied met een hoge
archeologische verwachtingswaarde

-

40 Optimaliseren kruispunten gedempte Where-N235, tweestrooks fietspad richting ZO-Beemster
Het optimaliseren van de kruispunten Gedempte Where-N235 en het aanleggen van een
tweestrooks fietspad richting de ZO-Beemster ligt niet in de buurt van gebieden met een hoge
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archeologische waarde of archeologische monumenten. Het hele grondgebied heeft een hoge
archeologische verwachtingswaarde, het optimaliseren van de kruispunten en het aanleggen van
een tweestrooks fietspad zal hier effect op hebben. Dit betekent een mogelijk of beperkt negatief
effect (-) (zie tabel 4.4.8).
Tabel 4.4.8: Effect archeologie
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
40 Optimaliseren
kruispunten
gedempte WhereN235, tweestrooks
fietspad richting
ZO-Beemster

Gebied archeologische
waarde

Effect

Beoordeling

Aantasting van een gebied met een hoge
archeologische verwachtingswaarde

-

41 Rotondes Allendelaan – Den Uyllaan naar 2-strooks rotondes
Het aanpassen van de rotondes in de Allendelaan – Den Uyllaan naar 2-strooks rotondes ligt niet
in de buurt van gebieden met een hoge archeologische waarde of archeologische monumenten.
Het hele grondgebied heeft een hoge archeologische verwachtingswaarde, het verbreden van de
weg zal hier effect op hebben. Dit betekent een mogelijk of beperkt negatief effect (-).
Nuancerende opmerking betreft hier de ligging van de maatregel, namelijk tussen woningbouw
uit de 20e eeuw. Mogelijk dient de verwachting ten aanzien van archeologie daarom bijgesteld te
worden voor dit gebied, zodat uitgegaan kan worden van een verwaarloosbaar effect (zie
tabel 4.4.9).
Tabel 4.4.9: Effect archeologie
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
41 Rotonde
Allendelaan – M.L.
Kinglaan naar 2strooks rotonde

Gebied archeologische
waarde

Effect

Beoordeling

Aantasting van een gebied met een hoge
archeologische verwachtingswaarde

-

176a Purmerend-Zuid – Knooppunt Zaandam vervangen spitsstrook door volwaardige 3 e rijstrook
De A7 tussen Purmerend-Zuid en Knooppunt Zaandam ligt niet in de buurt van gebieden met een
hoge archeologische waarde of archeologische monumenten. Het hele grondgebied heeft een
hoge archeologische verwachtingswaarde, waarop de maatregel een effect heeft. Dit betekent
een mogelijk of beperkt negatief effect (-) (zie tabel 4.4.10).
Tabel 4.4.10: Effect archeologie
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
176a PurmerendZuid – Knooppunt
Zaandam
vervangen
spitsstrook door
volwaardige 3e
rijstrook

Gebied archeologische
waarde

Effect

Beoordeling

Aantasting van een gebied met een hoge
archeologische verwachtingswaarde

-

176b Purmerend-Zuid – Knooppunt Zaandam vervangen 2x2 rijstroken met spitsstrook door 2x4
rijstroken
De A7 tussen Purmerend-Zuid en Knooppunt Zaandam ligt niet in de buurt van gebieden met een
hoge archeologische waarde of archeologische monumenten. Het hele grondgebied heeft een
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hoge archeologische verwachtingswaarde, waarop de maatregel een effect heeft. Dit betekent
een mogelijk of beperkt negatief effect (-) (zie tabel 4.4.11).
Tabel 4.4.11: Effect archeologie
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
176b PurmerendZuid – Knooppunt
Zaandam
vervangen 2x2
rijstroken met
spitsstrook door
2x4 rijstroken

Gebied archeologische
waarde

Effect

Beoordeling

Aantasting van een gebied met een hoge
archeologische verwachtingswaarde

-

180 Overweg Churchilllaan ongelijkvloers
Het ongelijkvloers aanleggen van de overweg over het spoor ter hoogte van de Churchilllaan ligt
niet in de buurt van gebieden met een hoge archeologische waarde of archeologische
monumenten. Het hele grondgebied heeft een hoge archeologische verwachtingswaarde, het
ongelijkvloers maken van de overweg zal hier effect op hebben. Dit betekent een mogelijk of
beperkt negatief effect (-). Nuancerende opmerking betreft hier de ligging van de maatregel,
namelijk tussen woningbouw uit de 20e eeuw. Mogelijk dient de verwachting ten aanzien van
archeologie daarom bijgesteld te worden voor dit gebied, zodat uitgegaan kan worden van een
verwaarloosbaar effect (zie tabel 4.4.12).
Tabel 4.4.12: Effect archeologie
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
180 Overweg
Churchilllaan
ongelijkvloers

Gebied archeologische
waarde

4.5

Cultuurhistorie en landschap

4.5.1

Beschrijving

Effect

Beoordeling

Aantasting van een gebied met een hoge
archeologische verwachtingswaarde

-

Landschap
Stelling van Amsterdam
De maatregelen in deze deelregio raken (gedeeltelijk) aan de UNESCO-werelderfgoed gebieden
van Stelling van Amsterdam en Beemster. In figuur 4.5.1 zijn de forten, schootcirkels, buitenring
en het inundatiegebied van de Stelling weergegeven. In dit gebied zijn de forten markante
afwijkende objecten in het open landschap. Het landschap van de Beemster met zijn polder
rasters en oude structuren moeten het belangrijkste aanknopingspunt vormen. Het patroon van
de Stelling is daaraan ondergeschikt. Bij het toevoegen van extra verharding (verbreding van
wegen of toevoegen van extra woningen) zijn er kansen voor het koppelen van de
waterbergingsopgave aan de hoofdverdedigingslijn bij de forten. Met name aan de aanvalszijde
(in dit geval de noordelijke kwadranten rond de forten) moeten de forten worden gevrijwaard
van stedelijke bebouwing. Het doel in dit gebied is om het ruimtelijke patroon van de Beemster
als UNESCO monument behouden.
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Figuur 4.5.1: Stelling van Amsterdam en UNESCO Werelderfgoed (Bron: Informatiekaart Landschap en
Cultuurhistorie, Provincie Noord-Holland)

Als toetsingscriterium is in het provinciaal beleid opgenomen dat zichtlijnen van de Stelling van
Amsterdam benut worden als onderdeel van de landschappelijke structuur. In figuur 4.5.2 is
duidelijk te zien dat de A7 door de Stelling van Amsterdam loopt en het schootsveld van twee
forten aantast. Daarnaast wordt een schootscirkel van één van de forten aangetast door de
spoorlijn tussen Purmerend en Hoorn. De rest van schootscirkels zijn nog open gebied aan de
aanvalszijde.
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Figuur 4.5.2: Schootcirkels en zichtlijnen Stelling van Amsterdam (Bron: Informatiekaart Landschap en
Cultuurhistorie, Provincie Noord-Holland)

Beemster
Zoals te zien in onderstaande kaart ligt de Beemster ten noordoosten van Purmerend. De A7
kruist de Beemster, vanaf de bocht bij Purmerend tot de weg aan de noordzijde van de
droogmakerijg de polder verlaat. (zie figuur 4.5.3). Ongeveer vanaf de aansluiting PurmerendNoord volgt de weg het grid van de polder.
Ingrepen aan de Zuiddijkroute liggen eveneens binnen de begrenzing van de Beemster.
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Figuur 4.5.3: Ligging van de Beemster (felgroen) in het UNESCO-Werelderfgoed

Cultuurhistorie
Molenbiotoop
Op enige afstand ten westen van de A7 (ter hoogte van de bocht) ligt een molenbiotoop (zie
figuur 4.5.4). Deze is van belang voor de maatregelen aan de A7 rond de kom bij Purmerend (32
en 33). Hetzelfde geldt voor een molenbiotoop ten zuidoosten van de A7 in de Wijde Wormer in
de omgeving van Knooppunt Zaandam. Deze is van belang voor de maatregelen gericht op
verbreding van de A7 (176). Andere molenbiotopen in het gebied van Purmerend – Waterland
liggen niet in de buurt van enige maatregelen. Bij de genoemde maatregelen wordt het effect op
de molenbiotoop beschreven. Voor de overige maatregelen liggen molenbiotopen op een
zodanige afstand dat aantasting door een van de genoemde maatregelen in dit gebied niet aan
de orde is.
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Figuur 4.5.4: Molenbiotopen (cirkel met stip) (Bron: Informatiekaart Landschap en Cultuurhistorie)

Stolpboerderij
Zoals te verwachten met ruim 4600 stolpboerderijen in de hele Provincie Noord-Holland, zijn er
ook in en nabij Purmerend veel stolpboerderijen te vinden. De stolpen bevinden zich in het
gebied voornamelijk langs het grid van de Beemster en de beide lintbebouwingen van de Wijde
Wormer. Ook in Purmerend is een aantal stolpen aanwezig (zie figuur 4.5.5). Maatregelen die
hier vooral de aandacht moeten hebben, zijn die rond de aanpassingen aan de A7. De
stolpboerderijen die op relatief korte afstand (hiervoor is een grens van 300 meter aangehouden)
van de A7 liggen zijn in kaart gebracht doormiddel van een GIS-analyse (zie figuur 4.5.6 en
figuur 4.5.7). Tevens is gekeken naar de ligging ten opzichte van de ingreep en de impact van die
ingreep in vergelijking met de bestaande infrastructuur. Uit de GIS-analyse blijkt dat stolpen op
grotere afstand hier minder relevant zijn, omdat deze al van de weg worden afgeschermd door
een lijn bebouwing (met stolpen) daarvoor (zie figuur 4.5.6).
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Figuur 4.5.5: Stolpboerderijen (Bron: Informatiekaart Landschap en Cultuurhistorie)
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Figuur 4.5.6: Ligging stolpboerderijen binnen een straal van 300 meter van de A7 (groene punten met
blauwe cirkels)

Figuur 4.5.7: Ligging stolpboerderijen binnen een straal van 300 meter van de A7 (groene punten met
blauwe cirkels)

Beschermde stads- en dorpsgezichten
Zoals weergegeven in onderstaande kaart (zie figuur 4.5.8) behoren Edam en Middenbeemster
tot de beschermde stads- of dorpsgezichten van de regio. Dit is niet van belang voor de hier
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beschouwde maatregelen, omdat de gezichten op een te grote afstand van de voorgestelde
maatregelen liggen om invloed hiervan te ondervinden.

Figuur 4.5.8: Beschermde stads- en dorpsgezichten (Bron: Informatiekaart Landschap en Cultuurhistorie

4.5.2

Beoordeling
8 13 verdichten woningen rondom OV – knooppunten
De Stelling van Amsterdam en de Beemster liggen niet in de buurt van de OV-knooppunten in
Purmerend en zullen dus niet worden aangetast. De effecten hierop zijn dus ook verwaarloosbaar
(0).
Er liggen geen molenbiotopen of stolpboerderijen in de buurt van de OV-knooppunten van
Purmerend. Dit betekent dat deze niet worden aangetast, dus verwaarloosbare effecten (0).
Purmerend heeft geen beschermd stads- of dorpsgezicht en deze kan derhalve ook niet worden
aangetast. Het effect is dus verwaarloosbaar (0) (zie
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tabel 4.5.1).
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Tabel 4.5.1: Effect cultuurhistorie en landschap
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
8 13 verdichten
woningen rondom
OV – knooppunten

Stelling van Amsterdam en
Beemster
Molenbiotopen
Stolpboerderijen
Beschermde stads- en
dorpsgezichten

Effect

Beoordeling

Geen aantasting

0

Geen aantasting
Geen aantasting
Geen aantasting

0
0
0

14 Verruimen capaciteit en aanpak VRI’s Zuiddijk-route
Deze maatregel leidt niet tot een fysieke ingreep in het gebied. Op de effecten voor de Stelling
van Amsterdam, de Beemster, molenbiotopen, stolpboerderijen en beschermde stads- of
dorpsgezichten scoort deze maatregel daarom als verwaarloosbaar effect (0) (zie tabel 4.5.2).
Tabel 4.5.2: Effect cultuurhistorie en landschap
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
14 Verruimen
capaciteit en
aanpak VRI’s
Zuiddijk-route

Stelling van Amsterdam en
Beemster
Molenbiotopen
Stolpboerderijen
Beschermde stads- en
dorpsgezichten

Effect

Beoordeling

Geen aantasting

0

Geen aantasting
Geen aantasting
Geen aantasting

0
0
0

32a Vergroten capaciteit A7 2x3 – 2 halve aansluitingen
De Stelling van Amsterdam en de Beemster liggen beide in de directe omgeving van deze maatregelen. De
A7 doorsnijdt beide gebieden globaal tussen de afritten Purmerend (5) en Purmerend-Noord (6). Bij het
verbreden van de A7 zullen zowel de kenmerken van de Stelling van Amsterdam als de Beemster worden
aangetast, door de verbreding van de weg. Aangezien de A7 de beide gebieden reeds doorsnijdt en de
maatregelen langs het bestaande tracé plaatsvinden gaat het hier om reeds aangetaste kenmerken (zie
beschrijving onder

Tabel 4.5.3) die verder aangetast worden. Dit leidt tot een mogelijk of beperkt negatief effect (-).
Voor de maatregelen aan de kom van Purmerend wordt tevens gekeken naar invloeden op
andere delen van het landschap. Maatregel 32a en 32b betreffen een ligging op de huidige plaats
en een (relatief beperkte) uitbreiding van dat tracé. De effecten op het landschap als gevolg van
het vergroten van de capaciteit van de A7 op de huidige plaats zijn beperkt te noemen. De weg
wordt verbreed, maar ligt al als dominante structuur in het landschap en krijgt een
ondergeschikte uitbreiding. Dit effect wordt als neutraal beschouwd (0).
Er liggen geen molenbiotopen in de buurt van dit deel van de A7. Dit betekent dat deze niet
worden aangetast, dus verwaarloosbare effecten (0).
Er liggen 12 stolpboerderijen direct langs de A7, op een afstand minder dan 300 meter. De A7 zal
hier dichterbij komen. Daarnaast ligt een aantal stolpboerderijen op grotere afstand van de weg.
Aangezien de stolpen al in de invloedzone van de A7 liggen en op zichzelf niet verder worden
gewijzigd, gaat het om een mogelijk of beperkt negatief effect (-).
De A7 bij Purmerend ligt niet in de buurt van een beschermd stads- of dorpsgezicht. Deze zullen dus niet
worden aangetast, waardoor het effect verwaarloosbaar is (0) (zie

tabel 4.5.3).
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Tabel 4.5.3: Effect cultuurhistorie en landschap
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
32a Vergroten
capaciteit A7 2x3 –
2 halve
aansluitingen

Stelling van Amsterdam en
Beemster
Molenbiotopen
Stolpboerderijen
Beschermde stads- en
dorpsgezichten

Effect

Beoordeling

Reeds aangetast kenmerk* dat verder
aangetast wordt
Geen aantasting
Reeds aangetast onderdeel dat verder
aangetast wordt
Geen aantasting

0
0

*Kenmerken van de Stelling van Amsterdam: forten, inundatiegebied, zichtlijnen, schootcirkels.
Kenmerken van de Beemster: historische structuurlijnen, cultuurhistorische objecten, openheid.

32b Vergroten capaciteit A7 2x3 – 2 hele aansluitingen
De Stelling van Amsterdam en de Beemster liggen beide in de directe omgeving van deze
maatregelen. De A7 doorsnijdt beide gebieden globaal tussen de afritten Purmerend (5) en
Purmerend-Noord (6). Bij het verbreden van de A7 zullen zowel de kenmerken van de Stelling van
Amsterdam als de Beemster worden aangetast. Aangezien de A7 de beide gebieden reeds
doorsnijdt en de maatregelen langs het bestaande tracé plaatsvinden gaat het hier om reeds
aangetaste kenmerken (zie beschrijving onder Tabel 4.5.4) die verder aangetast worden. Dit leidt
tot een mogelijk of beperkt negatief effect (-).
Voor de maatregelen aan de kom van Purmerend wordt tevens gekeken naar invloeden op
andere delen van het landschap. Maatregel 32a en 32b betreffen een ligging op de huidige plaats
en een (relatief beperkte) uitbreiding van dat tracé. De effecten op het landschap als gevolg van
het vergroten van de capaciteit van de A7 op de huidige plaats zijn beperkt te noemen. De weg
wordt verbreed, maar ligt al als dominante structuur in het landschap en krijgt een
ondergeschikte uitbreiding. Dit effect wordt als neutraal beschouwd (0).
Er liggen geen molenbiotopen in de buurt van dit deel van de A7. Dit betekent dat deze niet
worden aangetast, dus verwaarloosbare effecten (0).
Er liggen 12 stolpboerderijen direct langs de A7, op een afstand minder dan 300 meter. De A7 zal
hier dichterbij komen. Daarnaast ligt een aantal stolpboerderijen op grotere afstand van de weg.
Aangezien de stolpen al in de invloedszone van de A7 liggen en op zichzelf niet verder worden
gewijzigd, gaat het om een mogelijk of beperkt negatief effect (-).
De A7 bij Purmerend ligt niet in de buurt van een beschermd stads- of dorpsgezicht. Deze zullen
dus niet worden aangetast, waardoor het effect verwaarloosbaar is (0) (zie tabel 4.5.4).
Tabel 4.5.4: Effect cultuurhistorie en landschap
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
32b Vergroten
capaciteit A7 2x3 –
2 hele aansluitingen

Stelling van Amsterdam en
Beemster
Molenbiotopen
Stolpboerderijen
Beschermde stads- en
dorpsgezichten

Effect

Beoordeling

Reeds aangetast kenmerk* dat verder
aangetast wordt
Geen aantasting
Reeds aangetast onderdeel dat verder
aangetast wordt
Geen aantasting

-

*Kenmerken van de Stelling van Amsterdam: forten, inundatiegebied, zichtlijnen, schootcirkels.
Kenmerken van de Beemster: historische structuurlijnen, cultuurhistorische objecten, openheid.
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33a Vergroten capaciteit A7 2x3 – rechttrekken A7
De Stelling van Amsterdam en de Beemster liggen beide in de directe omgeving van deze
maatregelen. De A7 doorsnijdt beide gebieden globaal tussen de afritten Purmerend (5) en
Purmerend-Noord (6). Bij het verbreden van de A7 zullen zowel de kenmerken van de Stelling van
Amsterdam als de Beemster worden aangetast. Aangezien de A7 de beide gebieden reeds
doorsnijdt en de maatregelen langs het bestaande tracé plaatsvinden gaat het hier om reeds
aangetaste kenmerken (zie beschrijving onder
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Tabel 4.5.5) die verder aangetast worden. Het rechttrekken van de A7 leidt niet tot minder
aantasting van de Beemster, omdat de weg ter hoogte van het Noordhollands Kanaal nog met
hetzelfde tracé de Beemster doorsnijdt. Tegelijkertijd wordt de Beemsterringvaart opnieuw
gekruisd (in deze variant met een brug), waardoor de Beemsterringvaart op een nieuwe plaats
wordt aangetast. Dit vindt overigens plaats in een gebied waar reeds veel opgaande beplanting
aanwezig is, waardoor de vaart niet goed meer te ervaren is. De nieuwe doorsnijding leidt echter
wel tot een meer negatieve beoordeling (- -).
De verlegging van de A7 ter hoogte van Purmerend – het zogenaamde rechttrekken van de kom –
leidt tot een doorsnijding van een klein gedeelte landelijk gebied ten westen van Purmerend. De
huidige ligging van de weg is ingebed in het stedelijke gebied aan de ene zijde en de Kom
A7/Beusebos aan de andere zijde. Bij het verleggen van de kom wordt een deel van het bos in de
Kom A7/Beusebos afgesneden, de Wijde Wormer op een nieuwe wijze aangesneden (recht over
de centrale as van de polder, die voor het overige deel van de polder ook door de A7 gevolgd
wordt). Tevens wordt een klein restant van het veengebied rond de Wijde Wormer afgesneden
door de nieuwe ligging van de A7. Dit leidt tot een beperkt negatief effect (-) op het landschap
(buiten de beoordeling op de werelderfgoederen om). Anderzijds kan door de meer rechte
aansnijding van de Wijde Wormer de structuur van de Wijde Wormer aan deze zijde weer
hersteld worden. In de Wijde Wormer volgt de A7 in de huidige situatie grotendeels de middenas
van de polder. Ter plaatse van de ringvaart van de Wijde Wormer, buigt het tracé af van deze
middenas. Bij het rechttrekken van de A7 kruist de A7 de ringvaart weer in het verlengde van
deze as, waarmee de landschappelijke structuur van de polder weer wordt benadrukt. Dit wordt
als een beperkt positief (+) effect beoordeeld.
Er liggen geen molenbiotopen in de buurt van dit deel van de A7. Bij het rechttrekken van de kom
bij Purmerend komt de A7 wel dichter bij een molenbiotoop te liggen, maar zal deze niet
aantasten. Aangezien deze niet wordt aangetast zijn er verwaarloosbare effecten (0).
Er liggen 12 stolpboerderijen direct langs de A7, op een afstand van minder dan 300 meter. Deze
stolpen liggen vrij open naar de A7. Ter hoogte van deze stolpen wijzigt de ligging van de A7 niet
ten opzichte van het huidige tracé. De verlegging vindt namelijk zuidelijker plaats, waar slechts
enkele stolpboerderijen aanwezig zijn, die overigens in de huidige ontwerpen bewaard kunnen
blijven, maar wel dichter bij het tracé komen te liggen.. Aangezien de stolpen al in de
invloedszone van de A7 liggen en op zichzelf niet verder worden gewijzigd, gaat het om een
mogelijk of beperkt negatief effect (-).
De A7 bij Purmerend ligt niet in de buurt van een beschermd stads- of dorpsgezicht. Deze zullen
dus niet worden aangetast, waardoor het effect verwaarloosbaar is (0) (zie
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Tabel 4.5.5: Effect cultuurhistorie en landschap
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
33a Vergroten
capaciteit A7 2x3 –
rechttrekken A7

Stelling van Amsterdam en
Beemster
Molenbiotopen
Stolpboerderijen
Beschermde stads- en
dorpsgezichten

Effect

Beoordeling

Reeds aangetast kenmerk* dat verder
aangetast wordt
Geen aantasting
Reeds aangetast onderdeel dat verder
aangetast wordt
Geen aantasting

-0
0

*Kenmerken van de Stelling van Amsterdam: forten, inundatiegebied, zichtlijnen, schootcirkels.
Kenmerken van de Beemster: historische structuurlijnen, cultuurhistorische objecten, openheid.

33b Vergroten capaciteit A7 2x3 – rechttrekken A7 verdiepte ligging
De Stelling van Amsterdam en de Beemster liggen beide in de directe omgeving van deze
maatregelen. De A7 doorsnijdt beide gebieden globaal tussen de afritten Purmerend (5) en
Purmerend-Noord (6). Bij het verbreden van de A7 zullen zowel de kenmerken van de Stelling van
Amsterdam als de Beemster worden aangetast. Aangezien de A7 de beide gebieden reeds
doorsnijdt en de maatregelen langs het bestaande tracé plaatsvinden gaat het hier om reeds
aangetaste kenmerken (zie beschrijving onder Tabel 4.5.6) die verder aangetast worden. Het
rechttrekken van de A7 leidt niet tot minder aantasting van de Beemster, omdat de weg ter
hoogte van het Noordhollands Kanaal nog met hetzelfde tracé de Beemster doorsnijdt. In deze
variant kent het verlegde tracé een verdiepte ligging ter hoogte van de Beemsterringvaart.
Hierdoor is de A7 gedeeltelijk niet zichtbaar aan het maaiveld. De nieuwe kruising van de
Beemsterringvaart vormt daarmee een minder grote aantasting dan de variant waarbij deze vaart
met een brug gekruist wordt. Dit leidt tot een mogelijk of beperkt negatief effect (-).
De verlegging van de A7 ter hoogte van Purmerend – het zogenaamde rechttrekken van de kom –
leidt tot een doorsnijding van een klein gedeelte landelijk gebied ten westen van Purmerend. De
huidige ligging van de weg is ingebed in het stedelijke gebied aan de ene zijde en de Kom A7/
Beusebos aan de andere zijde. Bij het verleggen van de kom wordt een deel van het bos in de
Kom A7/ Beusebos afgesneden, de Wijde Wormer op een nieuwe wijze aangesneden (recht over
de centrale as van de polder, die voor het overige deel van de polder ook door de A7 gevolgd
wordt). Tevens wordt en klein restant van het veengebied rond de Wijde Wormer afgesneden
door de nieuwe ligging van de A7. Dit leidt tot een beperkt negatief effect op het landschap
(buiten de beoordeling op de werelderfgoederen om). Anderzijds kan door de meer rechte
aansnijding van de Wijde Wormer de structuur van de Wijde Wormer aan deze zijde weer
hersteld worden, wat leidt tot een beperkt positief (+) effect. Beide effecten zijn beperkt en zijn
gezamenlijk weinig onderscheidend voor de impact van de maatregel.
Er liggen geen molenbiotopen in de buurt van dit deel van de A7. Bij het rechttrekken en
verdiepen van de kom komt de A7 wel dichter bij een molenbiotoop te liggen, maar zal deze niet
aantasten. Aangezien deze niet wordt aangetast zijn er verwaarloosbare effecten (0).
Er liggen 12 stolpboerderijen direct langs de A7, op een afstand van minder dan 300 meter. Deze
stolpen liggen vrij open naar de A7. Ter hoogte van deze stolpen wijzigt de ligging van de A7 niet
ten opzichte van het huidige tracé. De verlegging vindt namelijk zuidelijker plaats, waar slechts
enkele stolpboerderijen aanwezig zijn, die overigens in de huidige ontwerpen bewaard kunnen
blijven, maar wel dichter bij het tracé komen te liggen. Aangezien de stolpen al in de
invloedszone van de A7 liggen en op zichzelf niet verder worden gewijzigd, gaat het om een
mogelijk of beperkt negatief effect (-).
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De A7 bij Purmerend ligt niet in de buurt van een beschermd stads- of dorpsgezicht. Deze zullen
dus niet worden aangetast, waardoor het effect verwaarloosbaar is (0) (zie tabel 4.5.6).
Tabel 4.5.6: Effect cultuurhistorie en landschap
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
33b Vergroten
capaciteit A7 2x3 –
rechttrekken A7
verdiepte ligging

Stelling van Amsterdam en
Beemster
Molenbiotopen
Stolpboerderijen
Beschermde stads- en
dorpsgezichten

Effect

Beoordeling

Reeds aangetast kenmerk* dat verder
aangetast wordt
Geen aantasting
Reeds aangetast onderdeel dat verder
aangetast wordt
Geen aantasting

0
0

*Kenmerken van de Stelling van Amsterdam: forten, inundatiegebied, zichtlijnen, schootcirkels.
Kenmerken van de Beemster: historische structuurlijnen, cultuurhistorische objecten, openheid.

39 Vergroten capaciteit Laan der Continenten 2x2 rijstroken
De Stelling van Amsterdam en de Beemster liggen niet in de buurt van de OV-knooppunten in
Purmerend en zullen dus niet worden aangetast. De effecten hierop zijn dus ook verwaarloosbaar
(0).
Er liggen geen molenbiotopen of stolpboerderijen in de buurt van de Laan der Continenten.
Aangezien deze niet wordt aangetast zijn er verwaarloosbare effecten (0).
De Laan der Continenten in Purmerend ligt niet in de buurt van een beschermd stads- of
dorpsgezicht. Deze zullen dus niet worden aangetast, waardoor het effect verwaarloosbaar is (0)
(zie tabel 4.5.7).
Tabel 4.5.7: Effect cultuurhistorie en landschap
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
39 Vergroten
capaciteit Laan der
Continenten 2x2
rijstroken

Stelling van Amsterdam en
Beemster
Molenbiotopen
Stolpboerderijen
Beschermde stads- en
dorpsgezichten

Effect

Beoordeling

Geen aantasting

0

Geen aantasting
Geen aantasting
Geen aantasting

0
0
0

40 Optimaliseren kruispunten gedempte Where-N235, tweestrooks fietspad richting ZO-Beemster
De Stelling van Amsterdam en de Beemster liggen beide in de buurt van de kruispunten
Gedempte Where – N235 en het fietspad richting de ZO-Beemster, aan de noordkant van
Purmerend. De kruising en het huidige fietspad liggen binnen het bebouwde gebied van
Zuidoost-Beemster en de aanpassing van de kruising heeft daarmee geen invloed op de waarde
van beide UNESCO-werelderfgoederen. Het effect op beide is daarmee verwaarloosbaar (0).
Er liggen geen molenbiotopen of stolpboerderijen in de buurt van de maatregel. Aangezien deze
niet wordt aangetast zijn er verwaarloosbare effecten (0).
De kruispunten Gedempte Where – N35 of het fietspad richting de ZO-Beemster liggen niet in de
buurt van een beschermd stads- of dorpsgezicht. Deze zullen dus niet worden aangetast,
waardoor het effect verwaarloosbaar is (0) (zie
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Tabel 4.5.8: Effect cultuurhistorie en landschap
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
40 Optimaliseren
kruispunten
gedempte WhereN235, tweestrooks
fietspad richting
ZO-Beemster

Stelling van Amsterdam en
Beemster
Molenbiotopen
Stolpboerderijen
Beschermde stads- en
dorpsgezichten

Effect

Beoordeling

Geen aantasting

0

Geen aantasting
Geen aantasting
Geen aantasting

0
0
0

41 Rotondes Allendelaan – Den Uyllaan naar 2-strooks rotondes
De Stelling van Amsterdam en de Beemster liggen niet in de buurt van de rotondes in de
Allendelaan – Den Uyllaan en zullen dus niet worden aangetast. De effecten hierop zijn dus ook
verwaarloosbaar (0).
Er liggen geen molenbiotopen of stolpboerderijen in de buurt van de maatregel. Aangezien deze
niet wordt aangetast zijn er verwaarloosbare effecten (0).
De weg met rotondes ligt niet in de buurt van een beschermd stads- of dorpsgezicht, zodat geen
aantasting daarvan kan optreden. Het effect is daarom verwaarloosbaar (0) (zie tabel 4.5.9).
Tabel 4.5.9: Effect cultuurhistorie en landschap
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
41 Rotonde
Allendelaan – M.L.
Kinglaan naar 2strooks rotonde

Stelling van Amsterdam en
Beemster
Molenbiotopen
Stolpboerderijen
Beschermde stads- en
dorpsgezichten

Effect

Beoordeling

Geen aantasting

0

Geen aantasting
Geen aantasting
Geen aantasting

0
0
0

176a Purmerend-Zuid – Knooppunt Zaandam vervangen spitsstrook door volwaardige 3 e rijstrook
De Stelling van Amsterdam en de Beemster liggen niet in de buurt van de A7 tussen Purmerend
Zuid en Knooppunt Zaandam en zullen dus niet worden aangetast. De effecten hierop zijn dus
ook verwaarloosbaar (0).
Er ligt één molenbiotoop in de buurt van dit deel van de A7, aan de oostzijde van de weg tussen
Wormerland en het Knooppunt Zaandam. De molenbiotoop ligt al op minder dan 400 meter van
de weg. Verbreding van de A7 leidt naar verwachting niet tot verdere aantasting van de
molenbiotoop, omdat dit plaatsvindt op maaiveld en daarmee geen sprake is van belemmering
van de windvang. Er worden met andere woorden geen opgaande bebouwing of begroeiing
toegevoegd. Het effect is dan ook verwaarloosbaar (0).
Er liggen 3 stolpboerderijen direct langs de A7, op een afstand minder dan 300 meter. De A7 zal
hier dichterbij komen. Daarnaast is er een aantal stolpboerderijen op grotere afstand van de weg.
De stolpen bevinden zich in een zeer open landschap, waardoor zicht vanaf de weg naar de
stolpen en omgekeerd goed is. Aangezien de stolpen al in de invloedszone van de A7 liggen en op
zichzelf niet verder worden gewijzigd, gaat het om een mogelijk of beperkt negatief effect (-). De
weg ligt bovendien al als dominante structuur in het landschap.
De A7 op dit traject ligt niet in de buurt van een beschermd stads- of dorpsgezicht. Deze zullen
dus niet worden aangetast, waardoor het effect verwaarloosbaar is (0) (zie tabel 4.5.10).
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Tabel 4.5.10: Effect cultuurhistorie en landschap
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
176 A7 PurmerendZuid – Knooppunt
Zaandam
vervangen
spitsstrook door
volwaardige 3e
rijstrook

Stelling van Amsterdam en
Beemster
Molenbiotopen
Stolpboerderijen
Beschermde stads- en
dorpsgezichten

Effect

Beoordeling

Geen aantasting

0

Reeds aangetast onderdeel dat verder
aangetast wordt
Reeds aangetast onderdeel dat verder
aangetast wordt
Geen aantasting

0
0

176b Purmerend-Zuid – Knooppunt Zaandam vervangen 2x2 rijstroken met spitsstrook door 2x4
rijstroken
De Stelling van Amsterdam en de Beemster liggen niet in de buurt van de A7 tussen Purmerend
Zuid en Knooppunt Zaandam en zullen dus niet worden aangetast. De effecten hierop zijn dus
ook verwaarloosbaar (0).
Er ligt één molenbiotoop in de buurt van de A7, aan de oostzijde van de weg tussen Wormerland
en het Knooppunt Zaandam. De molenbiotoop ligt al op minder dan 400 meter van de weg.
Verbreding van de A7 leidt naar verwachting niet tot verdere aantasting van de molenbiotoop,
omdat deze plaatsvindt op maaiveld. Er worden met andere woorden geen opgaande bebouwing
of begroeiing toegevoegd. Het effect is dan ook verwaarloosbaar (0). Het effect van de
verbreding naar 2x4 rijstroken is wel groter dan de variant waarin de A7 naar 2x3 rijstroken
wordt gebracht. Gezien de korte afstand tussen de molen en de weg in de huidige situatie leidt
deze impact niet tot een meer negatieve beoordeling.
Er liggen 3 stolpboerderijen direct langs de A7, op een afstand minder dan 300 meter. De A7 zal
hier dichterbij komen. Daarnaast is er een aantal stolpboerderijen op grotere afstand van de weg.
De stolpen bevinden zich in een zeer open landschap, waardoor zicht vanaf de weg naar de
stolpen en omgekeerd goed is. Aangezien de stolpen al in de invloedszone van de A7 liggen en op
zichzelf niet verder worden gewijzigd, gaat het om een mogelijk of beperkt negatief effect (-). De
weg ligt bovendien al als dominante structuur in het landschap. Het effect van de verbreding naar
2x4 rijstroken is wel groter dan de variant waarin de A7 naar 2x3 rijstroken wordt gebracht.
Gezien de huidige situatie, waarin de weg reeds aanwezig is leidt deze impact niet tot een meer
negatieve beoordeling.
De A7 op dit traject ligt niet in de buurt van een beschermd stads- of dorpsgezicht. Deze zullen
dus niet worden aangetast, waardoor het effect verwaarloosbaar is (0) (zie tabel 4.5.11).
Tabel 4.5.11: Effect cultuurhistorie en landschap
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
176 A7 PurmerendZuid – Knooppunt
Zaandam
vervangen
spitsstrook door
volwaardige 3e
rijstrook

Stelling van Amsterdam en
Beemster
Molenbiotopen
Stolpboerderijen
Beschermde stads- en
dorpsgezichten

Effect

Beoordeling

Geen aantasting

0

Reeds aangetast onderdeel dat verder
aangetast wordt
Reeds aangetast onderdeel dat verder
aangetast wordt
Geen aantasting

0
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180 Overweg Churchilllaan ongelijkvloers
De Stelling van Amsterdam en de Beemster liggen niet in de buurt van de overweg en zullen dus
niet worden aangetast. De effecten hierop zijn dus ook verwaarloosbaar (0).
Er liggen geen molenbiotopen of stolpboerderijen in de buurt van de maatregel. Aangezien deze
niet wordt aangetast zijn er verwaarloosbare effecten (0).
De overweg ligt niet in de buurt van een beschermd stads- of dorpsgezicht. Deze zullen dus niet
worden aangetast, waardoor het effect verwaarloosbaar is (0) (zie tabel 4.5.12).
Tabel 4.5.12: Effect cultuurhistorie en landschap
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
180 Overweg
Churchilllaan
ongelijkvloers

4.6

Water

4.6.1

Beschrijving

Stelling van Amsterdam en
Beemster
Molenbiotopen
Stolpboerderijen
Beschermde stads- en
dorpsgezichten

Effect

Beoordeling

Geen aantasting

0

Geen aantasting
Geen aantasting
Geen aantasting

0
0
0

Waterkeringen
In het deelgebied Purmerend-Waterland liggen verschillende regionale keringen, die de scheiding
van de afzonderlijke polders en droogmakerijen vormen. De A7 kruist verschillende van deze
waterkeringen (zie figuur 4.6.1). De primaire waterkering langs het IJsselmeer ligt ter plaatse van
de maatregelen op minimaal een kilometer afstand.
Tijdens de uitvoering van maatregelen en in de definitieve situatie moeten de stabiliteit en de
kerende hoogte van de waterkeringen gewaarborgd blijven in verband met de waterveiligheid.
Uitgangspunt is dat hieraan in het geval van de maatregelen in deze regio wordt voldaan.
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Figuur 4.6.1: Waterkeringen (bron: Database Hoogheemraadschap Noorderkwartier)

Vaarwegen
In dit deelgebied zijn verschillende vaarwegen aanwezig (zie figuur 4.6.2). Ter hoogte van
Purmerend kruist de A7 het Noordhollandsch Kanaal. En de N235 kruist de Beemsterringvaart.
Het spoor kruist eveneens het Noordhollandsch Kanaal. De vaarwegen zijn van belang voor de
binnenscheepvaart en voor de recreatieve scheepvaart.

Blad 129 van 396

Achtergrondrapport Leefomgeving
MIRT-Verkenning Corridorstudie Amsterdam - Hoorn
projectnummer 410260
7 februari 2017
Ministerie van Infrastructuur en Milieu - Directoraat Generaal Bereikbaarheid

Figuur 4.6.2: Vaarwegen (blauw) (bron: Database Hoogheemraadschap Noorderkwartier, Watervisie 2021
Provincie Noord-Holland)

KRW-oppervlaktewaterlichamen
De genoemde vaarwegen zijn tevens aangewezen als oppervlaktewaterlichaam volgens de
Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Een tweetal sloten in De Beemster is eveneens
aangewezen, de ene loopt dwars op de A7 en de andere parallel eraan. Bij Purmerend zijn ook
enkele kleinere waterlopen aangewezen als KRW-oppervlaktewaterlichaam. In figuur 4.6.3 zijn de
KRW-wateren en de beoordeling van de waterkwaliteit in 2015 weergegeven. Uit de figuur blijkt
dat de watergangen over het algemeen een ontoereikende kwaliteit hebben.
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Figuur 4.6.3: Oppervlaktewaterlichamen KRW inclusief beoordeling waterkwaliteit 2015 (bron: Watervisie
2021, provincie Noord-Holland)

4.6.2

Beoordeling
8 13 verdichten woningen rondom OV – knooppunten
In de buurt van de OV-knooppunten (stations) van Purmerend liggen geen waterkeringen op
korte afstand. Omdat de maatregel buiten de (beschermingszone) van de waterkering ligt, is het
effect verwaarloosbaar (0).
Ook vaarwegen liggen op ruime afstand van de OV-knooppunten af. Deze blijven dus
ongewijzigd, dus de effecten hierop zijn verwaarloosbaar (0).
KRW-oppervlaktewaterlichamen liggen niet in de buurt van OV-knooppunten Purmerend en
Purmerend Overwhere. Rond Purmerend Weidevenne liggen meerdere KRW-
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oppervlaktewaterlichamen. Het gaat hier om een mogelijke aantasting van de oeverinrichting en
eventueel ook waterkwaliteit over een korte afstand (< 100 meter), het gaat hier dus om
mogelijke of beperkte negatieve effecten (-) (zie tabel 4.6.1). Dit hangt af van de locatiekeuze
voor het verdichten van de woningen en de wijze waarop in deze ontwikkeling omgegaan wordt
met de waterlichamen.
Tabel 4.6.1: Effect Water
Maatregel
(nummer)
8 13 verdichten
woningen rondom
OV – knooppunten

Onderwerp

Effect

Beoordeling

Waterkeringen

Buiten de (beschermingszone) van de
waterkering
Ongewijzigd
Aantasting oeverinrichting of
waterkwaliteit (<100 m)

0

Vaarwegen
KRWoppervlaktewaterlichamen

0
-

14 Verruimen capaciteit en aanpak VRI’s Zuiddijk-route
Deze maatregel leidt niet tot een fysieke ingreep in het gebied. Op de effecten voor
waterkeringen, vaarwegen en KRW-oppervlaktewaterlichamen scoort deze maatregel daarom als
verwaarloosbaar effect (0) (zie tabel 4.6.2).
Tabel 4.6.2: Effect Water
Maatregel
(nummer)
14 Verruimen
capaciteit en
aanpak VRI’s
Zuiddijk-route

Onderwerp

Effect

Beoordeling

Waterkeringen

Buiten de (beschermingszone) van de
waterkering
Ongewijzigd
Geen invloed of op grote afstand

0

Vaarwegen
KRWoppervlaktewaterlichamen

0
0

32a Vergroten capaciteit A7 2x3 – 2 halve aansluitingen
Zowel ten zuiden van de afrit Purmerend als ten zuiden van de afrit Purmerend-Zuid liggen
waterkeringen. Hierdoor valt het effect van de maatregel (verbreden van de A7) in de kernzone
of het waterstaatswerk. Bij het uitwerken van deze maatregel zal echter een watervergunning
noodzakelijk zijn, waarin rekening gehouden wordt met de waterkering. Aangezien de A7 ook in
de huidige situatie deze waterstaatswerken kruist, ligt het voor de hand dat dit technisch
oplosbaar is. Bovendien betreft het een beperkte uitbreiding van de bestaande doorkruising van
de waterkering. Daarom wordt het effect als beperkt negatief beoordeeld (-).
Ten zuiden van afrit Purmerend ligt het Noordhollandsch Kanaal, een belangrijke vaarweg. Deze
vaarweg zal niet worden aangetast door deze maatregel. De brug blijft op de huidige plaats
gehandhaafd. Verbreding van de brug leidt niet tot extra belemmeringen voor de scheepvaart.
De vaarweg blijft dus ongewijzigd; de effecten hierop zijn verwaarloosbaar (0).
KRW-oppervlaktewaterlichamen zijn voornamelijk te vinden rond de A7 tussen Purmerend en
Purmerend-Zuid. In dit geval gaat het om een mogelijke aantasting van de oeverinrichting en
eventueel ook waterkwaliteit over een korte afstand (<100 meter), het gaat hier dus om mogelijk
of beperkt negatieve effecten (-) (zie
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tabel 4.6.3).
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Tabel 4.6.3: Effect Water
Maatregel
(nummer)
32a Vergroten
capaciteit A7 2x3 –
2 halve
aansluitingen

Onderwerp

Effect

Beoordeling

Waterkeringen
Vaarwegen
KRWoppervlaktewaterlichamen

In de kernzone of het waterstaatswerk
Ongewijzigd
Aantasting oeverinrichting of
waterkwaliteit (<100 m)

0
-

32b Vergroten capaciteit A7 2x3 – 2 hele aansluitingen
Zowel ten zuiden van de afrit Purmerend als ten zuiden van de afrit Purmerend-Zuid liggen
waterkeringen. Hierdoor valt het effect van de maatregel (verbreden van de A7) in de kernzone
of het waterstaatswerk. Bij het uitwerken van deze maatregel zal echter een watervergunning
noodzakelijk zijn, waarin rekening gehouden wordt met de waterkering. Aangezien de A7 ook in
de huidige situatie deze waterstaatswerken kruist, ligt het voor de hand dat dit technisch
oplosbaar is. Bovendien betreft het een beperkte uitbreiding van de bestaande doorkruising van
de waterkering. Daarom wordt het effect als beperkt negatief beoordeeld (-).
Ten zuiden van afrit Purmerend ligt het Noordhollandsch Kanaal, een belangrijke vaarweg. Deze
vaarweg zal niet worden aangetast door deze maatregel. De brug blijft op de huidige plaats
gehandhaafd. Verbreding van de brug leidt niet tot extra belemmeringen voor de scheepvaart.
De vaarweg blijft dus ongewijzigd; de effecten hierop zijn verwaarloosbaar (0).
KRW-oppervlaktewaterlichamen zijn voornamelijk te vinden rond de A7 tussen Purmerend en
Purmerend-Zuid. In dit geval gaat het om een mogelijke aantasting van de oeverinrichting en
eventueel ook waterkwaliteit over een korte afstand (<100 meter), het gaat hier dus om mogelijk
of beperkt negatieve effecten (-) (zie tabel 4.6.4).
Tabel 4.6.4: Effect Water
Maatregel
(nummer)
32b Vergroten
capaciteit A7 2x3 –
2 hele aansluitingen

Onderwerp

Effect

Beoordeling

Waterkeringen
Vaarwegen
KRWoppervlaktewaterlichamen

In de kernzone of het waterstaatswerk
Ongewijzigd
Aantasting oeverinrichting of
waterkwaliteit (<100 m)

0
-

33a Vergroten capaciteit A7 2x3 – rechttrekken A7
Zowel ten zuiden van de afrit Purmerend als ten zuiden van de afrit Purmerend-Zuid liggen
waterkeringen. Hierdoor valt het effect van de maatregel (verbreden van de A7) in de kernzone
of het waterstaatswerk. Aangezien de A7 ook in de huidige situatie deze waterstaatswerken
kruist, ligt het voor de hand dat dit technisch oplosbaar is. De aantasting is in het geval van het
rechttrekken van de A7 groter dan bij alleen een uitbreiding van het aantal rijstroken van het
huidige tracé, omdat werkzaamheden plaatsvinden aan de waterkering op een nieuw punt en
over een grotere lengte. Het effect wordt daarom als groot negatief effect beoordeeld (- -).
Overigens is het effect met de juiste maatregelen (wettelijk voorgeschreven en geborgd in de
watervergunning-procedure) technisch oplosbaar.
Ten zuiden van afrit Purmerend ligt het Noordhollandsch Kanaal, een belangrijke vaarweg. Deze
vaarweg zal mogelijk worden aangetast door het verleggen van de A7. Bij het ontwerp is rekening
gehouden met de eisen aan de vaarweg m.b.t. doorvaartbreedte, –hoogte of waterdiepte. De
ligging op maaiveld leidt echter wel tot een extra brug over het Noordhollandsch Kanaal.
Aangezien in het ontwerp rekening gehouden wordt met een gelijke doorvaarthoogte met de
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bestaande brug (er is geen sprake van beweegbare bruggen op dit punt), is het effect als neutraal
(0) beoordeeld.
KRW-oppervlaktewaterlichamen zijn voornamelijk te vinden rond de A7 tussen Purmerend en
Purmerend-Zuid. In dit geval gaat het om een mogelijke aantasting van de oeverinrichting en
eventueel ook waterkwaliteit over een korte afstand (<100 meter), het gaat hier dus om mogelijk
of beperkt negatieve effecten (-) (zie tabel 4.6.5).
Tabel 4.6.5: Effect Water
Maatregel
(nummer)
33a Vergroten
capaciteit A7 2x3 –
rechttrekken A7

Onderwerp

Effect

Beoordeling

Waterkeringen
Vaarwegen
KRWoppervlaktewaterlichamen

In de kernzone of het waterstaatswerk
Wijzigt en voldoet aan gestelde eisen*
Aantasting oeverinrichting of
waterkwaliteit (>100 m)

-0
-

*Gestelde eisen m.b.t. doorvaartbreedte, –hoogte of waterdiepte

33b Vergroten capaciteit A7 2x3 – rechttrekken A7 verdiepte ligging
Zowel ten zuiden van de afrit Purmerend als ten zuiden van de afrit Purmerend-Zuid liggen
waterkeringen. Hierdoor valt het effect van de maatregel (verbreden van de A7) in de kernzone
of het waterstaatswerk. Aangezien de A7 ook in de huidige situatie deze waterstaatswerken
kruist, ligt het voor de hand dat dit technisch oplosbaar is. De aantasting is in het geval van het
rechttrekken van de A7 groter dan bij alleen een uitbreiding van het aantal rijstroken van het
huidige tracé, omdat werkzaamheden plaatsvinden aan de waterkering op een nieuw punt en
over een grotere lengte. Het effect wordt daarom als groot negatief effect beoordeeld (- -).
Overigens is het effect met de juiste maatregelen (wettelijk voorgeschreven en geborgd in de
watervergunning-procedure) technisch oplosbaar.
Ten zuiden van afrit Purmerend ligt het Noordhollandsch Kanaal, een belangrijke vaarweg. Deze
vaarweg zal niet worden aangetast door het verleggen van de A7. Ter plaatse van de vaarweg
wordt een tunnel aangelegd onder het Noordhollandsch Kanaal. Bij het ontwerp is rekening
gehouden met de eisen aan de vaarweg m.b.t. waterdiepte. Hiermee blijft de vaarweg
beschikbaar en vormt de nieuwe weg geen belemmering voor de scheepvaart. Het effect is
daarom verwaarloosbaar (0).
KRW-oppervlaktewaterlichamen zijn voornamelijk te vinden rond de A7 tussen Purmerend en
Purmerend-Zuid. In dit geval gaat het om een mogelijke aantasting van de oeverinrichting en
eventueel ook waterkwaliteit over een korte afstand (<100 meter), het gaat hier dus om mogelijk
of beperkt negatieve effecten (-) (zie tabel 4.6.6).
Tabel 4.6.6: Effect Water
Maatregel
(nummer)
33b Vergroten
capaciteit A7 2x3 –
rechttrekken A7
verdiepte ligging

Onderwerp

Effect

Beoordeling

Waterkeringen
Vaarwegen
KRWoppervlaktewaterlichamen

In de kernzone of het waterstaatswerk
Wijzigt en voldoet aan gestelde eisen*
Aantasting oeverinrichting of
waterkwaliteit (>100 m)

-0
-

*Gestelde eisen m.b.t. doorvaartbreedte, –hoogte of waterdiepte
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39 Vergroten capaciteit Laan der Continenten 2x2 rijstroken
Langs de Laan der Continenten ligt geen waterkering. Over de lengte waarin de vergroting van de
capaciteit gezocht wordt kruist de weg ook geen waterkeringen. Er is daarom geen effect op de
(beschermingszone) van de waterkeringen. Dit leidt tot een verwaarloosbaar effect (0).
In de buurt van de Laan der Continenten liggen geen vaarwegen. Deze blijven dus ongewijzigd
door deze maatregel, dus de effecten hierop zijn verwaarloosbaar (0).
Evenwijdig aan de Laan der Continenten ligt aan weerszijden een KRW-oppervlaktewaterlichaam.
In verband met het vergroten van de capaciteit van de weg gaat het om een mogelijke aantasting
van de oeverinrichting en eventueel ook waterkwaliteit over een lange afstand (> 100 meter). De
waterkwaliteit van de waterlichamen is ontoereikend. Het toevoegen van een of meerdere
rijstroken zal leiden tot aantasting van de waterlichamen. Dit hangt af van de wijze waarop in het
ontwerp wordt omgegaan met de waterlichamen. Aangezien het effect in deze fase niet
uitgesloten kan worden wordt het als negatief beoordeeld (- -) (zie tabel 4.6.7).
Tabel 4.6.7: Effect Water
Maatregel
(nummer)
39 Vergroten
capaciteit Laan der
Continenten 2x2
rijstroken

Onderwerp

Effect

Beoordeling

Waterkeringen

Buiten de (beschermingszone) van de
waterkering
Ongewijzigd
Aantasting oeverinrichting of
waterkwaliteit (>100 m)

0

Vaarwegen
KRWoppervlaktewaterlichamen

0
--

40 Optimaliseren kruispunten gedempte Where-N235, tweestrooks fietspad richting ZO-Beemster
Evenwijdig aan de N235 ligt een waterkering, dat ook langs het meest noordelijke kruispunt met
de Gedempte Where loopt. Het zou hier gaan om een effect in het profiel van de vrije ruimte of
in de beschermingszone. De wijzigingen aan de kruising zijn beperkt en zien vooral op een veilige
situatie van het fietsverkeer. De instelling van de Verkeersregelinstallaties is bij maatregel 14
reeds beoordeeld. De aanleg van een tweestrooks fietspad leidt van de waterkering af en heeft
daarmee geen invloed. Het effect is als neutraal (0) beoordeeld.
Het water van de Beesterringvaart, dat langs de bovengenoemde kering loopt is aangewezen als
vaarweg. In verband met het optimaliseren van dit kruispunt zal de vaarweg niet nader aangetast
worden. Het effect is als neutraal (0) beoordeeld.
De Beemsterringvaart is eveneens gekenmerkt als een KRW-oppervlaktewaterlichaam, dat ook
langs het meest noordelijke kruispunt met de Gedempte Where loopt. De waterkwaliteit van de
waterlichamen is ontoereikend. Aanpassing van de kruisingen zal potentieel leiden tot aantasting
van de waterlichamen. Dit hangt af van de wijze waarop in het ontwerp wordt omgegaan met de
waterlichamen. Het effect wordt als mogelijk of beperkt negatief beoordeeld (-) (zie tabel 4.6.8).
Tabel 4.6.8: Effect Water
Maatregel
(nummer)
40 Optimaliseren
kruispunten
gedempte WhereN235, tweestrooks
fietspad richting
ZO-Beemster

Onderwerp

Effect

Beoordeling

Waterkeringen

In profiel van de vrije ruimte of in de
beschermingszone
Ongewijzigd
Aantasting oeverinrichting of
waterkwaliteit (<100 m)

0

Vaarwegen
KRWoppervlaktewaterlichamen
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41 Rotondes Allendelaan – Den Uyllaan naar 2-strooks rotondes
In de buurt van de rotondes in de Allendelaan- Den Uyllaan liggen geen waterkeringen,
vaarwegen of KRW-oppervlaktewaterlichamen. Deze worden dus niet aangetast of gewijzigd. Het
effect van de maatregel op alle aspecten is dan ook verwaarloosbaar (0) (zie tabel 4.6.9).
Tabel 4.6.9: Effect Water
Maatregel
(nummer)
41 Rotonde
Allendelaan – M.L.
Kinglaan naar 2strooks rotonde

Onderwerp

Effect

Beoordeling

Waterkeringen

Maatregel ligt buiten de
(beschermingszone) van de waterkering
Vaarweg ongewijzigd
Geen invloed

0

Vaarwegen
KRWoppervlaktewaterlichamen

0
0

176a Purmerend-Zuid – Knooppunt Zaandam vervangen spitsstrook door volwaardige 3 e rijstrook
Bij de A7, onder afrit 2 (Wormerland) ligt een regionale waterkering. Op dit stuk van de weg zal
het nodig zijn om de weg te verbreden. Hierdoor valt het effect van de maatregel (verbreden van
de A7) in de beschermingszone en kernzone van het waterstaatswerk. Bij het uitwerken van deze
maatregel zal een watervergunning noodzakelijk zijn, waarin rekening gehouden wordt met de
waterkering. Aangezien de A7 ook in de huidige situatie deze waterstaatswerken kruist, ligt het
voor de hand dat dit technisch oplosbaar is. Bovendien betreft het een beperkte uitbreiding van
de bestaande doorkruising van de waterkering. Daarom wordt het effect als beperkt negatief
beoordeeld (-).
In de buurt van deze maatregel op de A7 (tussen Purmerend-Zuid en Knooppunt Zaandam) liggen
geen vaarwegen. Deze blijven dus ongewijzigd en is het effect hierop verwaarloosbaar (0).
KRW-oppervlaktewaterlichamen zijn te vinden tussen Wormerland (afrit 2) en Knooppunt
Zaandam, de waterlichamen kruisen de A7 en liggen hier evenwijdig aan de A7. In verband met
het uitbreiden van de weg op deze locatie gaat het om een mogelijke aantasting van de
oeverinrichting en eventueel ook waterkwaliteit over een lange afstand (> 100 meter). Dit hangt
af van de wijze waarop in het ontwerp wordt omgegaan met de waterlichamen. Het effect wordt
als negatief beoordeeld (- -) (zie tabel 4.6.10).
Tabel 4.6.10: Effect Water
Maatregel
(nummer)
176 A7 PurmerendZuid – Knooppunt
Zaandam
vervangen
spitsstrook door
volwaardige 3e
rijstrook

Onderwerp

Effect

Beoordeling

Waterkeringen

In profiel van de vrije ruimte of in de
beschermingszone
Ongewijzigd
Aantasting oeverinrichting of
waterkwaliteit (>100 m)

-

Vaarwegen
KRWoppervlaktewaterlichamen

0
--

176b Purmerend-Zuid – Knooppunt Zaandam vervangen 2x2 rijstroken met spitsstrook door 2x4
rijstroken
Bij de A7, onder afrit 2 (Wormerland) ligt een regionale waterkering. Op dit stuk van de weg zal
het nodig zijn om de weg te verbreden. Hierdoor valt het effect van de maatregel (verbreden van
de A7) in de beschermingszone en kernzone van het waterstaatswerk. Bij het uitwerken van deze
maatregel zal een watervergunning noodzakelijk zijn, waarin rekening gehouden wordt met de
waterkering. Aangezien de A7 ook in de huidige situatie deze waterstaatswerken kruist, ligt het
voor de hand dat dit technisch oplosbaar is. Bovendien betreft het een beperkte uitbreiding van
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de bestaande doorkruising van de waterkering. Daarom wordt het effect als beperkt negatief
beoordeeld (-). Hoewel de verbreding van de weg in dit geval groter is dan bij een verbreding
naar 2x3 rijstroken, leidt dit niet tot een meer negatieve beoordeling. In beide gevallen gaat het
om een waterkering die reeds geraakt is door het huidige tracé van de A7.
In de buurt van deze maatregel op de A7 (tussen Purmerend-Zuid en Knooppunt Zaandam) liggen
geen vaarwegen. Deze blijven dus ongewijzigd en is het effect hierop verwaarloosbaar (0).
KRW-oppervlaktewaterlichamen zijn te vinden tussen Wormerland (afrit 2) en Knooppunt
Zaandam, de waterlichamen kruisen de A7 en liggen hier evenwijdig aan de A7. In verband met
het uitbreiden van de weg op deze locatie gaat het om een mogelijke aantasting van de
oeverinrichting en eventueel ook waterkwaliteit over een lange afstand (>100 meter). Dit hangt
af van de wijze waarop in het ontwerp wordt omgegaan met de waterlichamen. Het effect wordt
als negatief beoordeeld (- -) (zie tabel 4.6.11). Hoewel de aantasting door de verbreding van de
weg naar 2x4 rijstroken groter zal zijn dan door een verbreding naar 2x3 rijstroken, leidt dit niet
tot een verschil in de beoordeling, omdat in beide gevallen de oeverinrichting n aar verwachting
moet worden gecompenseerd over een forse lengte.
Tabel 4.6.11: Effect Water
Maatregel
(nummer)
176 A7 PurmerendZuid – Knooppunt
Zaandam
vervangen
spitsstrook door
volwaardige 3e
rijstrook

Onderwerp

Effect

Beoordeling

Waterkeringen

In profiel van de vrije ruimte of in de
beschermingszone
Ongewijzigd
Aantasting oeverinrichting of
waterkwaliteit (>100 m)

-

Vaarwegen
KRWoppervlaktewaterlichamen

0
--

180 Overweg Churchilllaan ongelijkvloers
In de buurt van de overweg Churchilllaan liggen geen waterkeringen, vaarwegen of KRWoppervlaktewaterlichamen. Deze worden dus niet aangetast of gewijzigd. Het effect van de
maatregel op alle aspecten is dan ook verwaarloosbaar (0) (zie tabel 4.6.12).
Tabel 4.6.12: Effect Water
Maatregel
(nummer)
180 Overweg
Churchilllaan
ongelijkvloers

Onderwerp

Effect

Beoordeling

Waterkeringen

Maatregel ligt buiten de
(beschermingszone) van de waterkering
Vaarweg ongewijzigd
Geen invloed

0

Vaarwegen
KRWoppervlaktewaterlichamen
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4.7

Natuur

4.7.1

Beschrijving
Er liggen diverse Natura 2000-gebieden, NNN-gebieden en natuurverbindingen rond Purmerend
(zie figuur 4.7.1). De A7 kruist in het zuiden van de bocht bij Purmerend een stuk NNN gebied.

Figuur 4.7.1: Uitsnede Purmerend Natura 2000-gebied en Natuur Netwerk Nederland (Bron:
Natuurbeheerplan Provincie Noord-Holland)

De Natura 2000-gebieden in de omgeving van Purmerend zijn:
 De Polder Zeevang (Vogelrichtlijngebied) is een kenmerkend open veenweidegebied met
veel open water, dat ligt tussen de plaatsen Purmerend, Oosthuizen en Edam. De polder
is een vlak, open en waterrijk veenweidelandschap. Dit veengebied heeft een
kenmerkende verkaveling in lange stroken, die loodrecht op de ontginningsassen staan.
De percelen zijn door smalle sloten gescheiden. Stormvloeden waren aanleiding voor
het opwerpen van de eerste dijken. Aan de Zuiderzeezijde brak de dijk soms door
waaraan diverse doorbraakkolken (braken) herinneren. Afgezien van dijken en kaden is
er geen reliëf aanwezig. De polder wordt gekenmerkt door een systeem van langwerpige
open ruimten, met onderling zeer verschillende kavelrichtingen. De open ruimte wordt
begrensd door de lintdorpen Warder, Middelie en Kwadijk. Het gebied bestaat verder
overwegend uit open grasland op veengrond met sloten en weteringen. Dit Natura
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2000-gebied is niet opgenomen in het Programma Aanpak Stikstof (PAS) omdat de KDW
van stikstofgevoelige leefgebieden niet wordt overschreden.
Het Wormer- en Jisperveld en de Kalverpolder (Vogelrichtlijngebied en
Habitatrichtlijngebied) zijn onderdelen van het brakke laagveengebied, dat zich in
Noord-Holland heeft gevormd door verlanding onder invloed van brak water in
petgaten; rietlandbeheer en begrazing hebben bij die ontwikkeling de
vegetatiestructuur en de vestiging van vegetatie en fauna nader gestuurd. In het
Vogelrichtlijngebied komt een groot areaal weide- en hooiland voor, dat een belangrijke
bijdrage levert aan de betekenis als vogelgebied. Zeer belangrijk broedgebied voor
broedvogels van natte graslanden (kemphaan) en belangrijk broedgebied voor
broedvogels van rietmoerassen (roerdomp, rietzanger).
De Eilandspolder (Vogelrichtlijngebied en Habitatrichtlijngebied) is een oude polder met
grasland, natuurlijk ontstane meertjes en verlandingsvegetaties. Het gebied is van groot
belang voor de noordse woelmuis en is van belang als vogelgebied. Er komen echter ook
belangrijke verlandingsvegetaties voor. Van belang als broedgebied voor broedvogels
van rietmoeras en rietruigte (rietzanger).

In figuur 4.7.2 zijn de natuurdoeltypen weergegeven die opgenomen zijn op de ambitiekaart van
het Natuurbeheerplan 2016. Deze geven een beeld van de wezenlijke kenmerken en waarden
van het NNN.
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Figuur 4.7.2: Ambitie-natuurdoeltypen ((Bron: Natuurbeheerplan Provincie Noord-Holland)

Naast de natuurdoeltypen die in paragraaf 3.7 zijn beschreven, komen rond Purmerend/in
Waterland ook de volgende natuurdoeltypen voor:
 N10.02 Vochtig schraalland
 N14.03 Haagbeuken-essenbos
Scholekstergebieden liggen op enige afstand van Purmerend. Weidevogelgebieden en voorstel
kerngebieden liggen echter dichter bij Purmerend. Ten zuiden van Purmerend overlapt
weidevogelkerngebied met de A7, wat doorloopt tot in de bocht van de weg (zie figuur 4.7.3).
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Figuur 4.7.3: Uitsnede Purmerend Weidevogelkerngebieden (Bron: Natuurbeheerplan Provincie NoordHolland)

4.7.2

Beoordeling
8 13 verdichten woningen rondom OV – knooppunten
Woningontwikkeling rond OV-knooppunten ook zal leiden tot een toename van het gebruik van
OV-voorzieningen, maar zal op het onderliggende wegennet op bepaalde wegen zorgen voor een
toename in de verkeersintensiteit. Het is daarmee onzeker of deze maatregel leidt tot een
afname van stikstofdepositie. Gezien de omvang van het voornemen (kleinschalig en lokaal), de
ligging binnen bebouwd gebied, de toename van het gebruik van OV en afname van het
autogebruik (mogelijk (in beperkte mate) minder stikstofdepositie) en de grote afstand tot deze
gebieden is het effect als verwaarloosbaar (0) beoordeeld (zie tabel .7.1). Beschermde
natuurgebieden zijn hier Natura 2000-gebieden, NNN-gebieden en weidevogelgebieden (incl.
scholeksterleefgebied).
Tabel 4.7.1: Effecten natuur
Maatregel
(nummer)

Onderwerp

Effect

Beoordeling

Natura 2000
NNN

Geen effect
Geen effect

0
0
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8 13 verdichten
woningen rondom
OV - knooppunten

Weidevogelgebied

Geen effect

0

14 Verruimen capaciteit en aanpak VRI’s Zuiddijk-route
Door deze maatregel rijdt het verkeer efficiënter richting de A7 en wordt de capaciteit van het
OWN vergroot. De verandering in stikstof uitstoot is dan verwaarloosbaar. Door de ligging van de
maatregel in bebouwd gebied en de grote afstand tot deze gebieden is het effect op deze
gebieden verwaarloosbaar (0) (zie tabel 4.7.2). Beschermde natuurgebieden zijn hier Natura
2000-gebieden, NNN-gebieden en weidevogelgebieden (incl. scholeksterleefgebied).
Tabel 4.7.2: Effecten natuur
Maatregel
(nummer)
14 Verruimen
capaciteit en
aanpak VRI’s
Zuiddijk-route

Onderwerp

Effect

Beoordeling

Natura 2000
NNN
Weidevogelgebied

Geen effect
Geen effect
Geen effect

0
0
0

32a Vergroten capaciteit A7 2x3 – 2 halve aansluitingen
Bij deze maatregel is er een toename van stikstofdepositie in verband met verkeer aantrekkende
werking van A7. Dit leidt tot een negatief effect op Natura 2000-gebied (-).
De maatregel ligt bij NNN-gebied in de omgeving en uitbreiding kan leiden tot ruimtebeslag in
het NNN-gebied. Daarnaast is er toename van verstoring in het NNN-gebied omdat de vergroting
van de capaciteit leidt tot meer auto’s op de weg Ruimtebeslag en verstoring is een groot
negatief effect (- -).
Er is geen sprake van scholeksterleefgebied in de omgeving van de maatregel. Wel is er sprake
van twee stukken weidevogelleefgebied:
 op enige afstand ten westen van de A7;
 en aangrenzend en overlappend met de A7 ten zuiden van de kom van Purmerend.
Bij het verbreden van de A7 is er ruimtebeslag in voornamelijk het tweede genoemde gebied (- ), daarnaast is er sowieso een beperkt of mogelijk negatief effect door verstoring van
bovenstaande gebieden (zie tabel 4.7.3).
Tabel 4.7.3: Effecten natuur
Maatregel
(nummer)
32a Vergroten
capaciteit A7 2x3 –
2 halve
aansluitingen

Onderwerp

Effect

Beoordeling

Natura 2000
NNN
Weidevogelgebied

Toename stikstofdepositie
Ruimtebeslag (samen met verstoring)
Ruimtebeslag (samen met verstoring)

---

32b Vergroten capaciteit A7 2x3 – 2 hele aansluitingen
Voor deze maatregel geldt een toename van stikstofdepositie in verband met de verkeer
aantrekkende werking van A7. Dit leidt dus tot een negatief effect op Natura 2000-gebied (-).
De maatregel ligt bij NNN-gebied in de omgeving en uitbreiding kan leiden tot ruimtebeslag in
het NNN-gebied. Daarnaast is er toename van verstoring in het NNN-gebied omdat de vergroting
van de capaciteit leidt tot meer auto’s op de weg Ruimtebeslag en verstoring is een groot
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negatief effect (- -). Bij concrete uitwerking moet aandacht besteed worden aan de kruising met
de natuurverbinding (ook onderdeel van NNN).
Er is geen sprake van scholeksterleefgebied in de omgeving van de maatregel. Wel is er sprake
van twee stukken weidevogelleefgebied:
 op enige afstand ten westen van de A7;
 en aangrenzend en overlappend met de A7 ten zuiden van de kom van Purmerend.
Bij het verbreden van de A7 geldt een ruimtebeslag in voornamelijk het tweede genoemde
gebied (- -), daarnaast is er sowieso een mogelijk of beperkt negatief effect door verstoring van
bovenstaande gebieden (zie tabel 4.7.4).
Tabel 4.7.4: Effecten natuur
Maatregel
(nummer)
32b Vergroten
capaciteit A7 2x3 –
2 hele aansluitingen

Onderwerp

Effect

Beoordeling

Natura 2000
NNN
Weidevogelgebied

Toename stikstofdepositie
Ruimtebeslag (samen met verstoring)
Ruimtebeslag (samen met verstoring)

---

33a Vergroten capaciteit A7 2x3 – rechttrekken A7
Er is sprake van een toename van stikstofdepositie in verband met verkeer aantrekkende werking
van A7, door de lokale veranderingen in verkeersstromen en door verplaatsing van de weg. Door
verplaatsing van de A7 komt de weg dichter bij het Natura 2000-gebied te liggen, wat (dus) voor
toename van stikstofdepositie in het gebied kan zorgen. Dit leidt tot een beperkt negatief effect
op Natura 2000-gebied (-), ruimtebeslag of vormen van verstoring treden niet op in Natura 2000gebieden.
De maatregel ligt bij NNN-gebied in de omgeving en zal deze aantasten door het verleggen van
de A7 (de huidige A7 doorkruist dit gebied al). Het gaat hier dus om een toename van verstoring
en ruimtebeslag, wat leidt tot een groot negatief effect (- -). Bij concrete uitwerking moet
aandacht besteed worden aan de kruising met de natuurverbinding (ook onderdeel van NNN).
Er is geen sprake van scholeksterleefgebied in de omgeving van de maatregel. Wel is er sprake
van twee stukken weidevogelleefgebied:
 op enige afstand ten westen van de A7;
 en aangrenzend en overlappend met de A7 ten zuiden van de kom van Purmerend.
Bij het verbreden van de A7 is er ruimtebeslag in voornamelijk het tweede genoemde gebied (- -),
daarnaast is er sowieso een mogelijk of beperkt negatief effect door verstoring van bovenstaande
gebieden (zie tabel 4.7.5).
Tabel 4.7.5: Effecten natuur
Maatregel
(nummer)
33a Vergroten
capaciteit A7 2x3 –
rechttrekken A7

Onderwerp

Effect

Beoordeling

Natura 2000
NNN
Weidevogelgebied

Toename stikstofdepositie
Ruimtebeslag (samen met verstoring)
Ruimtebeslag (samen met verstoring)

---

33b Vergroten capaciteit A7 2x3 – rechttrekken A7 verdiepte ligging
Er is sprake van een toename van stikstofdepositie in verband met verkeer aantrekkende werking
van A7, door de lokale veranderingen in verkeersstromen en door verplaatsing van de weg. Door
verplaatsing van de A7 komt de weg dichter bij het Natura 2000-gebied te liggen, wat (dus) voor
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toename stikstofdepositie kan zorgen. Dit leidt tot een beperkt negatief effect op Natura 2000gebied (-).
De maatregel ligt bij NNN-gebied in de omgeving en zal deze aantasten door het verleggen van
de A7 (de huidige A7 doorkruist dit gebied al). Het gaat hier dus om een toename van verstoring
en ruimtebeslag, wat leidt tot een groot negatief effect (- -). De gedeeltelijk verdiepte ligging
beperkt de verstoring enigszins maar het effect is beperkt omdat een deel van de weg op
maaiveld blijft liggen. Bij concrete uitwerking moet aandacht besteed worden aan de kruising
met de natuurverbinding (ook onderdeel van NNN).
Er is geen sprake van scholeksterleefgebied in de omgeving van de maatregel. Wel is er sprake
van twee stukken weidevogelleefgebied:
 op enige afstand ten westen van de A7;
 en aangrenzend en overlappend met de A7 ten zuiden van de kom van Purmerend.
Bij het verbreden van de A7 is er ruimtebeslag in voornamelijk het tweede genoemde gebied (- -),
daarnaast is er sowieso een negatief effect door verstoring van bovenstaande gebieden (zie
tabel 4.7.6). Waarschijnlijk zal door de verdiepte ligging de omvang van de stikstofdepositie en
verstoring van de beschermde gebieden beperkter zijn dan bij maatregel 33a waar de weg op
maaiveld ligt. Dit komt echter gezien het huidige toetsingskader niet tot uiting in de score.
Tabel 4.7.6: Effecten natuur
Maatregel
(nummer)
33b Vergroten
capaciteit A7 2x3 –
rechttrekken A7
verdiepte ligging

Onderwerp

Effect

Beoordeling

Natura 2000
NNN
Weidevogelgebied

Toename stikstofdepositie
Ruimtebeslag (samen met verstoring)
Ruimtebeslag (samen met verstoring)

---

39 Vergroten capaciteit Laan der Continenten 2x2 rijstroken
Gezien de omvang van het voornemen (lokaal), het feit dat deze maatregel niet tot meer verkeer
leidt en de grote afstand tot deze gebieden is het effect op de beschermde natuurgebieden is
verwaarloosbaar (0) (zie tabel 4.7.7).. Beschermde natuurgebieden zijn hier Natura 2000gebieden, NNN-gebieden en weidevogelleefgebieden (incl. scholeksterleefgebied).
Tabel 4.7.7: Effecten natuur
Maatregel
(nummer)
39 Vergroten
capaciteit Laan der
Continenten 2x2
rijstroken

Onderwerp

Effect

Beoordeling

Natura 2000
NNN
Weidevogelgebied

Geen effect
Geen effect
Geen effect

0
0
0

40 Optimaliseren kruispunten gedempte Where-N235, tweestrooks fietspad richting ZO-Beemster
Gezien de beperkte omvang van het voornemen (lokaal), het beperkte effect op het verkeer (en
daarmee op stikstofdepositie) en de grote afstand tot de beschermde natuurgebieden is het
effect op deze gebieden verwaarloosbaar (0) (zie: tabel 4.7.8). Beschermde natuurgebieden zijn
Natura 2000-gebieden, NNN-gebieden en weidevogelleefgebieden (incl. scholeksterleefgebied)..
Tabel 4.7.8: Effecten natuur
Maatregel
(nummer)
40 Optimaliseren
kruispunten

Onderwerp

Effect

Beoordeling

Natura 2000
NNN

Geen effect
Geen effect

0
0
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gedempte WhereN235, tweestrooks
fietspad richting
ZO-Beemster

Weidevogelgebied

Geen effect

0

41 Rotondes Allendelaan – Den Uyllaan naar 2-strooks rotondes
Gezien de beperkte omvang van het voornemen (lokaal), het beperkte effect op verkeer (en
daarmee stikstofdepositie) en de grote afstand tot de beschermde natuurgebieden is het effect
op deze gebieden verwaarloosbaar (0) (zie tabel 4.7.9).
Beschermde natuurgebieden zijn hier Natura 2000-gebieden, NNN-gebieden en
weidevogelleefgebieden (incl. scholeksterleefgebied).
Tabel 4.7.9: Effecten natuur
Maatregel
(nummer)
41 Rotonde
Allendelaan – M.L.
Kinglaan naar 2strooks rotonde

Onderwerp

Effect

Beoordeling

Natura 2000
NNN
Weidevogelgebied

Geen effect
Geen effect
Geen effect

0
0
0

176a Purmerend-Zuid – Knooppunt Zaandam vervangen spitsstrook door volwaardige 3 e rijstrook
Bij deze maatregel stroomt het dagelijkse verkeer beter door ten opzichte van de huidige situatie,
daarnaast zal er een toename zijn van verkeer op de weg. Bij het ontwerpen van de maatregelen
is zoveel mogelijk ontworpen om buiten de Natura 2000-gebieden te blijven. Dat is echter niet
mogelijk bij deze maatregel. Daardoor leidt de maatregel tot ruimtebeslag en een toename van
stikstofdepositie en verstoring. Dit betekent een groot negatief effect op Natura 2000-gebied (- ). NNN heeft in dit geval overlap met Natura 2000-gebied. Dit betekent dat de verstoring in het
NNN-gebied ook toeneemt, dus een negatief effect (-).Bij ruimtebeslag in een Natura 2000gebied is de kans groter dat een significant negatief effect niet uitgesloten kan worden en dat er
bij de toets aan de gebiedsbescherming een ADC-traject doorlopen dient te worden. Gezien de
recente arresten (arrest van Orleans, Briels arrest) worden natuurmaatregelen sneller
beschouwd als compenserende maatregelen. ADC-trajecten worden beschouwd als zeer risicovol
en daardoor wordt de vergunbaarheid van deze maatregel onzeker. In het ADC-traject is het
moeilijk om te voldoen aan de criteria ‘geen alternatieven’ en ‘dwingende redenen van groot
openbaar belang’. Deze criteria zijn moeilijk te onderbouwen.
Er is geen sprake van scholeksterleefgebied in de omgeving van de maatregel. Wel is er sprake
van verschillende twee locaties die aangewezen zijn als weidevogelleefgebied:
 op enige afstand ten westen van de A7;
 en aangrenzend en overlappend met de A7 ten zuiden van de kom van Purmerend.
Bij verbreden van de A7 is er ruimtebeslag in voornamelijk het tweede genoemde gebied (- -),
daarnaast is er sowieso negatief effect door verstoring van bovenstaande gebieden (zie
tabel 4.7.10).
Tabel 4.7.10: Effecten natuur
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
176a PurmerendZuid – Knooppunt
Zaandam
vervangen
spitsstrook door
volwaardige 3e
rijstrook

Natura 2000
NNN
Weidevogelgebied

Effect

Beoordeling

Toename stikstofdepositie en verstoring
Toename verstoring
Ruimtebeslag en toename verstoring

---
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176b Purmerend-Zuid – Knooppunt Zaandam vervangen 2x2 rijstroken met spitsstrook door 2x4
rijstroken
Bij deze maatregel stroomt het dagelijkse verkeer beter door ten opzichte van de huidige situatie,
daarnaast zal er een toename zijn van verkeer op de weg. Bij het ontwerpen van de maatregelen
is zoveel mogelijk ontworpen om buiten de Natura 2000-gebieden te blijven. Dat is echter niet
mogelijk bij deze maatregel. Daardoor leidt de maatregel tot ruimtebeslag en een toename van
stikstofdepositie en verstoring. Dit betekent een groot negatief effect op Natura 2000-gebied (- ). NNN heeft in dit geval overlap met Natura 2000-gebied. Dit betekent dat de verstoring in het
NNN-gebied ook toeneemt, dus een negatief effect (-).Bij ruimtebeslag in een Natura 2000gebied is de kans groter dat een significant negatief effect niet uitgesloten kan worden en dat er
bij de toets aan de gebiedsbescherming een ADC-traject doorlopen dient te worden. Gezien de
recente arresten (arrest van Orleans, Briels arrest) worden natuurmaatregelen sneller
beschouwd als compenserende maatregelen. ADC-trajecten worden beschouwd als zeer risicovol
en daardoor wordt de vergunbaarheid van deze maatregel onzeker. In het ADC-traject is het
moeilijk om te voldoen aan de criteria ‘geen alternatieven’ en ‘dwingende redenen van groot
openbaar belang’. Deze criteria zijn moeilijk te onderbouwen.
Er is geen sprake van scholeksterleefgebied in de omgeving van de maatregel. Wel is er sprake
van verschillende twee stukken weidevogelleefgebied:
 op enige afstand ten westen van de A7;
 en aangrenzend en overlappend met de A7 ten zuiden van de kom van Purmerend.
Bij verbreden van de A7 is er ruimtebeslag in voornamelijk het tweede genoemde gebied (- -),
daarnaast is er sowieso negatief effect door verstoring van bovenstaande gebieden (zie
tabel 4.7.11).
Tabel 4.7.11: Effecten natuur
Maatregel
Onderwerp
176b PurmerendZuid – Knooppunt
Zaandam
vervangen 2x2
rijstroken met
spitsstrook door
2x4 rijstroken

Natura 2000
NNN
Weidevogelgebied

Effect

Beoordeling

Toename stikstofdepositie en verstoring
Verstoring
Ruimtebeslag en toename verstoring

---

180 Overweg Churchilllaan ongelijkvloers
Gezien de beperkte omvang van het voornemen (lokaal een positief effect op de
verkeersveiligheid) en de grote afstand tot de beschermde natuurgebieden is het effect op deze
gebieden verwaarloosbaar (0) (zie tabel 4.7.12). Beschermde natuurgebieden zijn hier Natura
2000-gebieden, NNN-gebieden en weidevogelleefgebieden (incl. scholeksterleefgebied).
Tabel 4.7.12: Effecten natuur
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
180 Overweg
Churchilllaan
ongelijkvloers

Natura 2000
NNN
Weidevogelgebied
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4.8

Luchtkwaliteit

4.8.1

Beoordeling
8 13 verdichten woningen rondom OV – knooppunten
Het verdichten van de woningen zorgt ervoor dat lokaal meer auto’s gaan rijden. Dit wordt
beoordeeld als een beperkt negatief effect (-). De maatregelen die het OV en fietsgebruik moeten
accommoderen, leiden tot minder gebruik van de auto en daarmee tot een licht positief effect (+)
op de luchtkwaliteit, corridorbreed bekeken.
Tabel 4.8.1: Effect Luchtkwaliteit
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
8 13 verdichten
woningen
rondom OV –
knooppunten

Luchtkwaliteit

Effect

Beoordeling
lokaal

Beoordeling
corridorbreed

Beperkte verslechtering |
Beperkte verbetering

-

+

14 Verruimen capaciteit en aanpak VRI’s Zuiddijk-route
Het verruimen van de capaciteit leidt lokaal op de Zuiddijk en aansluitende wegen tot een betere
doorstroming en daarmee tot minder stilstaande auto’s. De maatregel leidt niet tot extra
autoverkeer op de route. Dit wordt als een licht positief effect (+) op de luchtkwaliteit op lokaal
niveau beoordeeld. Corridorbreed bezien heeft deze maatregel niet tot nauwelijks effect en dit is
als neutraal (0) beoordeeld.
Tabel 4.8.2: Effect Luchtkwaliteit
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
14 Verruimen
capaciteit en
aanpak VRI’s
Zuiddijk-route

Luchtkwaliteit

Effect

Beoordeling
lokaal

Beoordeling
corridorbreed

Beperkte verbetering | Geen
effect

+

0

32a Vergroten capaciteit A7 2x3 – 2 halve aansluitingen
De vergroting van de capaciteit leidt tot meer auto’s op de weg en het verbreden van de weg
brengt de weg dichterbij de woonwijken, hoewel dit effect gering is. Lokaal zal de maatregel
daarom tot een licht negatief effect (-) leiden. Corridorbreed wordt de doorstroming op het
hoofdwegennet verbeterd en op het onderliggende wegennet, dat ontlast wordt. Hoewel wel
meer auto’s op het hoofdwegennet zullen rijden, is deze maatregel als licht positief (+)
beoordeeld voor de luchtkwaliteit vooral vanwege de afname van de stagnatie van verkeer.
Tabel 4.8.3: Effect Luchtkwaliteit
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
32a Vergroten
capaciteit A7 2x3
– 2 halve
aansluitingen

Luchtkwaliteit

Effect

Beoordeling
lokaal

Beoordeling
corridorbreed

Beperkte verslechtering |
Beperkte verbetering

-

+

32b Vergroten capaciteit A7 2x3 – 2 hele aansluitingen
De vergroting van de capaciteit leidt tot meer auto’s op de weg en het verbreden van de weg
brengt de weg dichterbij de woonwijken, hoewel dit effect gering is. Lokaal zal de maatregel
daarom tot een licht negatief effect (-) leiden. Corridorbreed wordt de doorstroming op het

Blad 148 van 396

Achtergrondrapport Leefomgeving
MIRT-Verkenning Corridorstudie Amsterdam - Hoorn
projectnummer 410260
7 februari 2017
Ministerie van Infrastructuur en Milieu - Directoraat Generaal Bereikbaarheid

hoofdwegennet verbeterd en op het onderliggende wegennet, dat ontlast wordt. Hoewel wel
meer auto’s op het hoofdwegennet zullen rijden, is deze maatregel als licht positief (+)
beoordeeld voor de luchtkwaliteit vooral vanwege de afname van de stagnatie van verkeer.
Tabel 4.8.4: Effect Luchtkwaliteit
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
32b Vergroten
capaciteit A7 2x3
– 2 hele
aansluitingen

Luchtkwaliteit

Effect

Beoordeling
lokaal

Beoordeling
corridorbreed

Beperkte verslechtering |
Beperkte verbetering

-

+

33a Vergroten capaciteit A7 2x3 – rechttrekken A7
Lokaal is deze maatregel als licht positief (+) beoordeeld, aangezien er dan wel meer auto’s over
de A7 zullen gaan rijden, maar de weg wel verder van de bebouwde kom met woningen komt te
liggen. Corridorbreed wordt de maatregel eveneens als licht positief (+) beoordeeld. De
doorstroming wordt namelijk verbeterd en het onderliggende wegennet wordt ontlast.
Tabel 4.8.5: Effect Luchtkwaliteit
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
33a Vergroten
capaciteit A7 2x3
– rechttrekken A7

Luchtkwaliteit

Effect

Beoordeling
lokaal

Beoordeling
corridorbreed

Beperkte verbetering | Beperkte
verbetering

+

+

33b Vergroten capaciteit A7 2x3 – rechttrekken A7 verdiepte ligging
Lokaal is deze maatregel als licht positief (+) beoordeeld, aangezien er dan wel meer auto’s over
de A7 zullen gaan rijden, maar de weg wel verder van de bebouwde kom met woningen komt te
liggen en ook verdiept zal worden aangelegd. Corridorbreed wordt de maatregel eveneens als
licht positief (+) beoordeeld. De doorstroming wordt namelijk verbeterd en het onderliggende
wegennet wordt ontlast.
Tabel 4.8.6: Effect Luchtkwaliteit
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
33b Vergroten
capaciteit A7 2x3
– rechttrekken A7
verdiepte ligging

Luchtkwaliteit

Effect

Beoordeling
lokaal

Beoordeling
corridorbreed

Beperkte verbetering | Beperkte
verbetering

+

+

39 Vergroten capaciteit Laan der Continenten 2x2 rijstroken
Corridorbreed zal deze maatregel geen effect hebben en wordt dit als neutraal (0) beoordeeld.
Lokaal verbetert de doorstroming van het verkeer, zodat er minder filevorming ontstaat. Hoewel
de weg beperkt opschuift richting de woningen is dit toch als een licht positief effect (+)
beoordeeld, omdat de filevorming een zwaarder effect heeft op de luchtkwaliteit dan de ligging
enkele meters dichter bij de woningen
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Tabel 4.8.7: Effect Luchtkwaliteit
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
39 Vergroten
capaciteit Laan
der Continenten
2x2 rijstroken

Luchtkwaliteit

Effect

Beoordeling
lokaal

Beoordeling
corridorbreed

Beperkte verbetering | Beperkte
verbetering

+

0

40 Optimaliseren kruispunten gedempte Where-N235, tweestrooks fietspad richting ZO-Beemster
De maatregel wordt als neutraal (0) beoordeeld, zowel lokaal als corridorbreed. De wijzigingen
zullen namelijk niet leiden tot een belangrijk gewijzigd verkeersbeeld (minder filevorming of
wijziging van verkeersstromen).
Tabel 4.8.8: Effect Luchtkwaliteit
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
40 Optimaliseren
kruispunten
gedempte WhereN235,
tweestrooks
fietspad richting
ZO-Beemster

Luchtkwaliteit

Effect

Beoordeling
lokaal

Beoordeling
corridorbreed

Geen effect| Geen effect

0

0

41 Rotondes Allendelaan – Den Uyllaan naar 2-strooks rotondes
De maatregel wordt als neutraal (0) beoordeeld, zowel lokaal als corridorbreed. De wijzigingen
zullen namelijk niet leiden tot een belangrijk gewijzigd verkeersbeeld (minder filevorming of
wijziging van verkeersstromen).
Tabel 4.8.9: Effect Luchtkwaliteit
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
41 Rotonde
Allendelaan –
M.L. Kinglaan
naar 2-strooks
rotonde

Luchtkwaliteit

Effect

Beoordeling
lokaal

Beoordeling
corridorbreed

Geen effect | Geen effect

0

0

176a A7 Purmerend-Zuid – Knooppunt Zaandam vervangen spitsstrook door volwaardige 3 e
rijstrook
Lokaal leidt deze maatregel tot meer auto’s over de snelweg en daarmee tot een licht negatief
effect (-) voor de luchtkwaliteit. Corridorbreed zorgt de verbreding voor een betere doorstroming
en ontlasting van het onderliggende wegennet, zodat de maatregel als beperkt positief (+) wordt
beoordeeld. Het opheffen van filevorming op het traject weegt zwaarder dan het aantal
motorvoertuigen dat wordt toegevoegd door deze maatregel.

Blad 150 van 396

Achtergrondrapport Leefomgeving
MIRT-Verkenning Corridorstudie Amsterdam - Hoorn
projectnummer 410260
7 februari 2017
Ministerie van Infrastructuur en Milieu - Directoraat Generaal Bereikbaarheid

Tabel 4.8.10: Effect Luchtkwaliteit
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
176a A7
Purmerend-Zuid –
Knooppunt
Zaandam
vervangen
spitsstrook door
volwaardige 3e
rijstrook

Luchtkwaliteit

Effect

Beoordeling
lokaal

Beoordeling
corridorbreed

Beperkte verslechtering |
Beperkte verbetering

-

+

176b Purmerend-Zuid – Knooppunt Zaandam vervangen 2x2 rijstroken met spitsstrook door 2x4
rijstroken
Lokaal leidt deze maatregel tot meer auto’s over de snelweg en daarmee tot een licht negatief
effect (-) voor de luchtkwaliteit. Corridorbreed zorgt de verbreding voor een betere doorstroming
en ontlasting van het onderliggende wegennet, zodat de maatregel als beperkt positief (+) wordt
beoordeeld. Het opheffen van filevorming op het traject weegt zwaarder dan het aantal
motorvoertuigen dat wordt toegevoegd door deze maatregel.
Tabel 4.8.11: Effect Luchtkwaliteit
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
176b PurmerendZuid – Knooppunt
Zaandam
vervangen 2x2
rijstroken met
spitsstrook door
2x4 rijstroken

Luchtkwaliteit

Effect

Beoordeling
lokaal

Beoordeling
corridorbreed

Beperkte verslechtering |
Beperkte verbetering

-

+

180 Overweg Churchilllaan ongelijkvloers
Lokaal leidt deze maatregel tot een verbeterde doorstroming bij de spoorwegovergang en dus tot
minder stilstaande auto’s. Dit geeft een beperkt positief effect (+) op de luchtkwaliteit.
Corridorbreed zal de maatregel geen effect hebben en dit wordt als neutraal (0) beoordeeld.
Tabel 4.8.12: Effect Luchtkwaliteit
Maatregel
(nummer)

Onderwerp

Effect

Beoordeling
lokaal

Beoordeling
corridorbreed

180 Overweg
Churchilllaan
ongelijkvloers

Luchtkwaliteit

Beperkte verbetering | Geen
effect

+

0

4.9

Geluid

4.9.1

Beoordeling
8 13 verdichten woningen rondom OV – knooppunten
Het verdichten van de woningen zorgt ervoor dat lokaal meer auto’s gaan rijden. Dit wordt
beoordeeld als een beperkt negatief effect (-). De maatregelen die het OV en fietsgebruik moeten
accommoderen, leiden tot minder gebruik van de auto en daarmee tot een licht positief effect (+)
op de geluidbelasting, corridorbreed bekeken
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Tabel 4.9.1: Effect geluid
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
8 13 verdichten
woningen
rondom OV –
knooppunten

Geluid

Effect

Beoordeling
lokaal

Beoordeling
corridorbreed

Beperkte toename | Geen effect

-

+

14 Verruimen capaciteit en aanpak VRI’s Zuiddijk-route
Er wordt geen effect op de geluidbelasting verwacht door deze maatregel. De maatregel zal niet
zozeer leiden tot meer of minder verkeer, maar voor een betere doorstroming. Dit heeft geen
effect op geluid. Die is dus als neutraal beoordeeld voor zowel lokaal als corridorbreed niveau.
Tabel 4.9.2: Effect geluid
Maatregel
(nummer)

Onderwerp

Effect

Beoordeling
lokaal

Beoordeling
corridorbreed

14 Verruimen
capaciteit en
aanpak VRI’s
Zuiddijk-route

Geluid

Geen effect | Geen effect

0

0

32a Vergroten capaciteit A7 2x3 – 2 halve aansluitingen
De vergroting van de capaciteit leidt tot meer auto’s op de weg en het verbreden van de weg
brengt de weg dichterbij de woonwijken, hoewel dit effect gering is. Lokaal zal de maatregel
daarom tot een licht negatief effect (-) leiden. Corridorbreed wordt de doorstroming op het
hoofdwegennet verbeterd en op het onderliggende wegennet, dat ontlast wordt. Hoewel wel
meer auto’s op het hoofdwegennet zullen rijden, is deze maatregel als licht positief (+)
beoordeeld voor de geluidbelasting. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het aantal
motorvoertuigen dat niet meer over het onderliggend wegennet rijdt.
Tabel 4.9.3: Effect geluid
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
32a Vergroten
capaciteit A7 2x3
– 2 halve
aansluitingen

Geluid

Effect

Beoordeling
lokaal

Beoordeling
corridorbreed

Beperkte toename | Beperkte
afname

-

+

32b Vergroten capaciteit A7 2x3 – 2 hele aansluitingen
De vergroting van de capaciteit leidt tot meer auto’s op de weg en het verbreden van de weg
brengt de weg dichterbij de woonwijken, hoewel dit effect gering is. Lokaal zal de maatregel
daarom tot een licht negatief effect (-) leiden. Corridorbreed wordt de doorstroming op het
hoofdwegennet verbeterd en op het onderliggende wegennet, dat ontlast wordt. Hoewel wel
meer auto’s op het hoofdwegennet zullen rijden, is deze maatregel als licht positief (+)
beoordeeld voor de geluidbelasting. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het aantal
motorvoertuigen dat niet meer over het onderliggend wegennet rijdt.
Tabel 4.9.4: Effect geluid
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
32b Vergroten
capaciteit A7 2x3
– 2 hele
aansluitingen

Geluid

Effect

Beoordeling
lokaal

Beoordeling
corridorbreed

Beperkte toename | Beperkte
afname

-

+
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33a Vergroten capaciteit A7 2x3 – rechttrekken A7
Lokaal is deze maatregel als licht positief (+) beoordeeld, aangezien er dan wel meer auto’s over
de A7 zullen gaan rijden, maar de weg wel verder van de bebouwde kom met woningen komt te
liggen. Corridorbreed wordt de maatregel eveneens als licht positief (+) beoordeeld. De
doorstroming wordt namelijk verbeterd en het onderliggende wegennet wordt ontlast. Dit wordt
voornamelijk veroorzaakt door het aantal motorvoertuigen dat niet meer over het onderliggend
wegennet rijdt.
Tabel 4.9.5: Effect geluid
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
33a Vergroten
capaciteit A7 2x3
– rechttrekken A7

Geluid

Effect

Beoordeling
lokaal

Beoordeling
corridorbreed

Beperkte afname | Beperkte
afname

+

+

33b Vergroten capaciteit A7 2x3 – rechttrekken A7 verdiepte ligging
Lokaal is deze maatregel als licht positief (+) beoordeeld, aangezien er dan wel meer auto’s over
de A7 zullen gaan rijden, maar de weg wel verder van de bebouwde kom met woningen komt te
liggen en ook verdiept zal worden aangelegd. Corridorbreed wordt de maatregel eveneens als
licht positief (+) beoordeeld. De doorstroming wordt namelijk verbeterd en het onderliggende
wegennet wordt ontlast.
Tabel 4.9.6: Effect geluid
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
33b Vergroten
capaciteit A7 2x3
– rechttrekken A7
verdiepte ligging

Geluid

Effect

Beoordeling
lokaal

Beoordeling
corridorbreed

Beperkte afname | Beperkte
afname

+

+

39 Vergroten capaciteit Laan der Continenten 2x2 rijstroken
Corridorbreed zal deze maatregel geen effect hebben en wordt dit als neutraal (0) beoordeeld.
Lokaal verbetert de doorstroming van het verkeer, zodat er minder filevorming ontstaat. Hoewel
de weg beperkt opschuift richting de woningen is dit toch als een licht positief effect (+)
beoordeeld.
Tabel 4.9.7: Effect geluid
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
39 Vergroten
capaciteit Laan
der Continenten
2x2 rijstroken

Geluid

Effect

Beoordeling
lokaal

Beoordeling
corridorbreed

Beperkte afname | Geen effect

+

0

40 Optimaliseren kruispunten gedempte Where-N235, tweestrooks fietspad richting ZO-Beemster
De maatregel wordt als neutraal (0) beoordeeld, zowel lokaal als corridorbreed. De wijzigingen
zullen namelijk niet leiden tot een belangrijk gewijzigd verkeersbeeld (minder filevorming of
wijziging van verkeersstromen).
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Tabel 4.9.8: Effect geluid
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
40 Optimaliseren
kruispunten
gedempte WhereN235,
tweestrooks
fietspad richting
ZO-Beemster

Geluid

Effect

Beoordeling
lokaal

Beoordeling
corridorbreed

Geen effect | Geen effect

0

0

41 Rotondes Allendelaan – Den Uyllaan naar 2-strooks rotondes
De maatregel wordt als neutraal (0) beoordeeld, zowel lokaal als corridorbreed. De wijzigingen
zullen namelijk niet leiden tot een belangrijk gewijzigd verkeersbeeld (minder filevorming of
wijziging van verkeersstromen).
Tabel 4.9.9: Effect geluid
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
41 Rotonde
Allendelaan –
M.L. Kinglaan
naar 2-strooks
rotonde

Geluid

Effect

Beoordeling
lokaal

Beoordeling
corridorbreed

Geen effect | Geen effect

0

0

176a Purmerend-Zuid – Knooppunt Zaandam vervangen spitsstrook door volwaardige 3 e rijstrook
Lokaal leidt deze maatregel tot meer auto’s over de snelweg en daarmee tot een licht negatief
effect (-) voor de geluidbelasting. Corridorbreed zorgt de verbreding voor een betere
doorstroming en ontlasting van het onderliggende wegennet, zodat de maatregel als beperkt
positief (+) wordt beoordeeld.
Tabel 4.9.10: Effect Luchtkwaliteit
Maatregel
(nummer)

Onderwerp

Effect

Beoordeling
lokaal

Beoordeling
corridorbreed

176a PurmerendZuid – Knooppunt
Zaandam
vervangen
spitsstrook door
volwaardige 3e
rijstrook

Geluid

Beperkte toename | Beperkte
afname

-

+

176b Purmerend-Zuid – Knooppunt Zaandam vervangen 2x2 rijstroken met spitsstrook door 2x4
rijstroken
Lokaal leidt deze maatregel tot veel meer auto’s over de snelweg en daarmee tot een negatief
effect (- -) voor geluid. Corridorbreed zorgt de verbreding voor een betere doorstroming en
ontlasting van het onderliggende wegennet, zodat de maatregel als beperkt positief (+) wordt
beoordeeld.
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Tabel 4.9.11: Effect Luchtkwaliteit
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
176b PurmerendZuid – Knooppunt
Zaandam
vervangen 2x2
rijstroken met
spitsstrook door
2x4 rijstroken

Geluid

Effect

Beoordeling
lokaal

Beoordeling
corridorbreed

Duidelijke toename | Beperkte
afname

--

+

180 Overweg Churchilllaan ongelijkvloers
De maatregel wordt als neutraal (0) beoordeeld, zowel lokaal als corridorbreed. Het
ongelijkvloers maken van de kruising leidt weliswaar tot minder stagnatie van het verkeer, maar
de hoeveelheid verkeer blijft gelijk.
Tabel 4.9.12: Effect Geluid
Maatregel
(nummer)

Onderwerp

Effect

Beoordeling
lokaal

Beoordeling
corridorbreed

180 Overweg
Churchilllaan
ongelijkvloers

Geluid

Geen effect | Geen effect

0

0

4.10

Verkeersveiligheid

4.10.1

Beoordeling
8 13 Verdichten woningen rondom OV – knooppunten
De gebiedsontwikkeling rondom station Purmerend Overwhere is geen maatregel specifiek
gericht op het verbeteren van de huidige verkeersveiligheid in het gebied. Met het toevoegen
van de woningen gaan naar verwachting meer mensen gebruik maken van het OV. Op het lokale
niveau leidt dit naar verwachting niet tot een wijziging van de verkeersveiligheid, omdat
uitgangspunt is dat de inrichting van het gebied voldoet aan de richtlijnen voor een
verkeersveilige inrichting. Deze maatregel leidt daarom tot verwaarloosbare effecten (0) (zie
tabel 4.10.1).
Tabel 4.10.1: Effect verkeersveiligheid
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
8 13 verdichten
woningen rondom
OV – knooppunten

Verkeersveiligheid

Effect

Beoordeling

Weinig tot geen effect

0

14 Verruimen capaciteit en aanpak VRI’s Zuiddijk-route
Bij het verruimen van de capaciteit en aanpak van de VRI’s op de Zuiddijk-route wordt de
inrichting van de weg nauwelijks aangepast. Het effect is daarom neutraal (0) beoordeeld (zie
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tabel 4.10.2).
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Tabel 4.10.2: Effect verkeersveiligheid
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
14 Verruimen
capaciteit en
aanpak VRI’s
Zuiddijk-route

Verkeersveiligheid

Effect

Beoordeling

Weinig tot geen effect

0

32a Vergroten capaciteit A7 2x3 – 2 halve aansluitingen
Het vergroten van de capaciteit op de A7 bij Purmerend heeft tot gevolg dat de
aantrekkingskracht van het hoofdwegennet vergroot ten opzichte van het onderliggend
wegennet. Dit betekent dat automobilisten eerder een route nemen via het hoofdwegennet dan
via het onderliggend wegennet. Omdat de kans op verkeersongevallen op het onderliggend
wegennet hoger zijn dan op het hoofdwegennet betekent dit een evidente bijdrage voor de
verkeersveiligheid (+). (zie tabel 4.10.3).
Tabel 4.10.3: Effect verkeersveiligheid
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
32a Vergroten
capaciteit A7 2x3 –
2 halve
aansluitingen

Verkeersveiligheid

Effect

Beoordeling

Evidente bijdrage

+

32b Vergroten capaciteit A7 2x3 – 2 hele aansluitingen
Het vergroten van de capaciteit op de A7 bij Purmerend heeft tot gevolg dat de
aantrekkingskracht van het hoofdwegennet vergroot ten opzichte van het onderliggend
wegennet. Dit betekent dat automobilisten eerder een route nemen via het hoofdwegennet dan
via het onderliggend wegennet. Omdat de kans op verkeersongevallen op het onderliggend
wegennet hoger zijn dan op het hoofdwegennet betekent dit een evidente bijdrage voor de
verkeersveiligheid (+) (zie tabel 4.10.4).
Tabel 4.10.4: Effect verkeersveiligheid
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
32b Vergroten
capaciteit A7 2x3 –
2 hele aansluitingen

Verkeersveiligheid

Effect

Beoordeling

Evidente bijdrage

+

33a Vergroten capaciteit A7 2x3 – rechttrekken A7
Het vergroten van de capaciteit op de A7 bij Purmerend heeft tot gevolg dat de
aantrekkingskracht van het hoofdwegennet vergroot ten opzichte van het onderliggend
wegennet. Dit betekent dat automobilisten eerder een route nemen via het hoofdwegennet dan
via het onderliggend wegennet. Omdat de kans op verkeersongevallen op het onderliggend
wegennet hoger is dan op het hoofdwegennet betekent dit een evidente bijdrage voor de
verkeersveiligheid (+). Daarnaast wordt bij deze maatregel de bocht uit de A7 bij Purmerend
aangepast. Dit leidt tot minder afremmen en een veiligere weg. Overigens blijkt uit de
ongevalscijfers dat er geen knelpunt ten aanzien van de verkeersveiligheid op dit weggedeelte
speelt. Het voert te ver om hier een zeer grote bijdrage aan de verkeersveiligheid toe te kennen
gezien het ontbreken van cijfers die een knelpunt op verkeersveiligheid onderbouwen. Over het
geheel betekent dit een evidente bijdrage voor de verkeersveiligheid (+) (zie
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tabel 4.10.5).
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Tabel 4.10.5: Effect verkeersveiligheid
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
33a Vergroten
capaciteit A7 2x3 –
rechttrekken A7

Verkeersveiligheid

Effect

Beoordeling

Evidente bijdrage

+

33b Vergroten capaciteit A7 2x3 – rechttrekken A7 verdiepte ligging
Het vergroten van de capaciteit op de A7 bij Purmerend heeft tot gevolg dat de
aantrekkingskracht van het hoofdwegennet vergroot ten opzichte van het onderliggend
wegennet. Dit betekent dat automobilisten eerder een route nemen via het hoofdwegennet dan
via het onderliggend wegennet. Omdat de kans op verkeersongevallen op het onderliggend
wegennet hoger is dan op het hoofdwegennet betekent dit een evidente bijdrage voor de
verkeersveiligheid (+). Daarnaast wordt bij deze maatregel de bocht uit de A7 bij Purmerend
aangepast, dit leidt tot minder afremmen en een veiligere weg. Overigens blijkt uit de
ongevalscijfers dat er geen knelpunt ten aanzien van de verkeersveiligheid op dit weggedeelte
speelt. Het voert te ver om hier een zeer grote bijdrage aan de verkeersveiligheid toe te kennen
gezien het ontbreken van cijfers die een knelpunt op verkeersveiligheid onderbouwen. Over het
geheel betekent dit een evidente bijdrage voor de verkeersveiligheid (+) (zie tabel 4.10.6).
Tabel 4.10.6: Effect verkeersveiligheid
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
33b Vergroten
capaciteit A7 2x3 –
rechttrekken A7
verdiepte ligging

Verkeersveiligheid

Effect

Beoordeling

Evidente bijdrage

+

39 Vergroten capaciteit Laan der Continenten 2x2 rijstroken
De verbreding van de Laan der Continenten leidt ertoe dat een invoegvak komt te vervallen en de
weg twee rijstroken behoudt. Het verdwijnen van de invoegbewegingen, leidt tot een evidente
bijdrage aan de verkeersveiligheid (+) (zie tabel 4.10.7).
Tabel 4.10.7: Effect verkeersveiligheid
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
39 Vergroten
capaciteit Laan der
Continenten 2x2
rijstroken

Verkeersveiligheid

Effect

Beoordeling

Evidente bijdrage

+

40 Optimaliseren kruispunten gedempte Where-N235, tweestrooks fietspad richting ZO-Beemster
Door het optimaliseren van de kruispunten gedempte Where-N235 en het aanleggen van een
tweestrooks fietspad (richting ZO-Beemster) wordt de omgeving veiliger voor langzaam verkeer.
Dit leidt tot een evidente bijdrage aan de verkeersveiligheid (+) (zie tabel 4.10.8).
Tabel 4.10.8: Effect verkeersveiligheid
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
40 Optimaliseren
kruispunten
gedempte WhereN235, tweestrooks
fietspad richting
ZO-Beemster

Verkeersveiligheid
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41 Rotonde Allendelaan – M.L. Kinglaan naar 2-strooks rotonde
Bij het vergroten van de capaciteit op de rotonde Allendelaan – M.L. Kinglaan blijven de rotondes
bestaan en vindt hier kruising van langzaam en doorgaand verkeer plaats. Er is daarom geen
evidente bijdrage aan de verkeersveiligheid (0) (zie tabel 4.10.9).
Tabel 4.10.9: Effect verkeersveiligheid
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
41 Rotonde
Allendelaan – M.L.
Kinglaan naar 2strooks rotonde

Verkeersveiligheid

Effect

Beoordeling

Evidente bijdrage

0

176a A7 Purmerend-Zuid – Knooppunt Zaandam vervangen spitsstrook door volwaardige 3 e
rijstrook
Het vergroten van de capaciteit op de A7 tussen Purmerend-Zuid en Knooppunt Zaandam heeft
tot gevolg dat de aantrekkingskracht van het hoofdwegennet vergroot ten opzichte van het
onderliggend wegennet. Dit betekent dat automobilisten eerder een route nemen via het
hoofdwegennet dan via het onderliggend wegennet. Omdat de kans op verkeersongevallen op
het onderliggend wegennet hoger is dan op het hoofdwegennet betekent dit een evidente
bijdrage voor de verkeersveiligheid (+) (zie tabel 4.10.10).
Tabel 4.10.10: Effect verkeersveiligheid
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
176a A7
Purmerend-Zuid –
Knooppunt
Zaandam
vervangen
spitsstrook door
volwaardige 3e
rijstrook

Verkeersveiligheid

Effect

Beoordeling

Evidente bijdrage

+

176b Purmerend-Zuid – Knooppunt Zaandam vervangen 2x2 rijstroken met spitsstrook door 2x4
rijstroken
Het vergroten van de capaciteit op de A7 tussen Purmerend-Zuid en Knooppunt Zaandam heeft
tot gevolg dat de aantrekkingskracht van het hoofdwegennet vergroot ten opzichte van het
onderliggend wegennet. Dit betekent dat automobilisten eerder een route nemen via het
hoofdwegennet dan via het onderliggend wegennet. Omdat de kans op verkeersongevallen op
het onderliggend wegennet hoger is dan op het hoofdwegennet betekent dit een evidente
bijdrage voor de verkeersveiligheid (+) (zie tabel 4.10.11).
Tabel 4.10.11: Effect verkeersveiligheid
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
176b PurmerendZuid – Knooppunt
Zaandam
vervangen 2x2
rijstroken met
spitsstrook door
2x4 rijstroken

Verkeersveiligheid
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180 Overweg Churchilllaan ongelijkvloers
Door de overweg bij de Churchilllaan ongelijkvloers te maken wordt de kruising met het spoor
veiliger voor langzaam verkeer. Dit levert voor het onderliggend wegennet van Purmerend een
evidente bijdrage aan de verkeersveiligheid (+) (zie tabel 4.10.12).
Tabel 4.10.12: Effect verkeersveiligheid
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
180 Overweg
Churchilllaan
ongelijkvloers

Verkeersveiligheid
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5

Zaanstreek
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de effecten van maatregelen in de regio Zaanstreek. In deze
fase is nog geen uitputtende beschrijving van de referentiesituatie opgenomen, maar de
beoordeling wordt gebaseerd op de bestaande situatie en bekende wijzigingen die daarin
optreden op basis van bekende ontwikkelingen in het gebied. In deze fase is de begrenzing van
plan- en studiegebied minder concreet omschreven. Dit komt bij de beschrijving van de Notitie
Reikwijdte en Detailniveau en in het plan-MER meer uitgebreid aan de orde. Deze werkwijze sluit
aan bij het doel van de werkzaamheden, omdat in eerste instantie gekeken wordt naar de
bruikbaarheid van de maatregelen voor het samenstellen van maatregelpakketten.

5.1

Referentiesituatie
In de analysefase van de Corridorstudie Amsterdam-Hoorn is een gebiedsatlas opgesteld, waarin
huidige situatie van het gebied van en rondom de corridor is beschreven. In de analysefase zijn
de huidige situaties ten aanzien van de verschillende ruimtelijke thema’s beschreven. Deze vormt
een belangrijke basis voor de beschrijving van de bestaande situatie voor de regio’s.
Belangrijke algemene ontwikkelingen in de regio Zaanstad zijn (Bron: Provincie Noord-Holland;
Toekomstvisie MAAK.Zaanstad):
 Vernieuwen Wilhelminasluis (1903, binnenstad van Zaandam) als ook naastgelegen
Beatrixbrug en Wilhelminabrug;
 Vervanging Zaanbrug;
 Groot onderhoud N516, inclusief optimaliseren kruisingen met de Ambacht en de
Verlengde Stellingweg en vervangen duikerbrug;
 N515 (Guisweg): Herinrichting kruising Leeghwaterweg–Zuiderweg ten behoeve van
verkeersveiligheid en doorstroming;
 Doortrekking A8/A9 (deze wordt niet als referentiesituatie meegenomen, maar in het
vervolg via een gevoeligheidsanalyse beschouwd);
 Netto groei van 5.000 arbeidsplaatsen in ZaanIJgebied (in Zaanstad) tot 2040;
 Ontwikkeling 20.000 woningen tot 2040, door middel van binnenstedelijke verdichting
en ontwikkellocaties als de Achtersluispolder, Hembrugterrein en de knooppunten
Zaandijk Zaanse Schans en Kogerveld.
Separaat van de beoordelingen van de maatregelen op leefomgeving en mobiliteit zijn tevens
bereikbaarheidsperspectieven geschetst (Mu-consult, 2017). Deze bereikbaarheidsperspectieven
schetsen mogelijke beelden van ontwikkelingen van de corridor op het gebied van wonen en
bereikbaarheid. De perspectieven vragen ieder om een eigen invulling met maatregelen,
afhankelijk van de hoeveelheid woningen die gebouwd worden en de plaats waar deze worden
gebouwd. Om de perspectieven vorm te geven is beschreven welke ruimtelijke ontwikkelingen
zich al voordoen of afgesproken zijn (harde plannen), welke beleidsambities er zijn en welke
scenario’s in ruimtelijke ontwikkelingen te verwachten zijn.
In figuur 5.1.1 is de harde en zachte plancapaciteit in de gehele regio geschetst. Hieruit blijkt dat
in de regio Zaanstreek plannen (in verschillende mate van uitwerking) bestaan voor 8.600
woningen. Van deze referentiesituatie kan uitgegaan worden voor de beoordeling van de
effecten van de maatregelen.
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In de onderstaande paragrafen wordt de referentiesituatie en het kader van de beoordelingen
nader beschreven per thema.
Een meer uitgewerkte beschrijving van de referentiesituatie volgt in de volgende fase, waarin de
beoordeling van de maatregelpakketten expliciet gekoppeld wordt aan de referentiesituatie.
Deze wordt gevolgd door een beschrijving van de effectbeoordeling per maatregel. Voor iedere
maatregel is als conclusie een tabel met de beoordeling opgenomen.

Figuur 5.1.1: Plancapaciteit harde en zachte plannen (periode 2016., bron: Plancapaciteit)

5.2

Omschrijving maatregelen
In onderstaande figuur zijn de maatregelen in de regio Zaanstreek weergegeven. De gebruikte
nummers corresponderen met het eerste van de gebruikte nummers voor de beschreven
maatregelen. Een aantal van deze maatregelen wordt overigens in hoofdstuk 6 besproken. Dit
betreft maatregelen voor de fiets, het openbaar vervoer of andere innovatieve maatregelen.
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Figuur 5.2.1: Overzicht van maatregelen in het gebied

4b 7 Vergroten capaciteit A8 tussen kp Zaandam - kp Coenplein (2x5)
Tracé A8 tussen knooppunt Zaandam en knooppunt Coenplein 2 x 5 rijstroken met vluchtstrook.
Aanpassing kunstwerken. Exclusief het verwijderen van de verzorgingsplaatsen langs de A8.
4c 7 Vergroten capaciteit A8 tussen kp Zaandam - kp Coenplein (2x6)
Tracé A8 tussen knooppunt Zaandam en knooppunt Coenplein 2 x 6 rijstroken met vluchtstrook.
Aanpassing bestaande kunstwerken (Kerkstraat Oostzaan en fietstunnel
Zaandam/Oostzanerveld). Inclusief het verwijderen van de verzorgingsplaatsen langs de A8.
5 6 Aanpassing aan kp Coenplein, richting Coentunnel
In gebruik nemen van bestaande rijstroken binnen het knooppunt Coenplein, beperkte fysieke
ingrepen.
111 Knooppunt ontwikkeling TOD Kogerveld
De gebiedsopgave voor Kogerveld: verbeteren multimodale bereikbaarheid locatie Kogerveld. De
spoorlijn, de A8 en de nabijheid van het Zaans Medisch Centrum maken het gebied zeer geschikt
voor knooppuntontwikkeling. Doel is een combinatie van wonen, voorzieningen, (para-)medische
en zakelijke dienstverlening. Locaties: o.a. de extensief gebruikte gebieden (o.a. sportvelden) ten
zuiden van het station en de bedrijfsterreinen ten noorden van het station. De
knooppuntontwikkeling rondom Kogerveld vraagt om een goede bereikbaarheid per openbaar
vervoer. De huidige dienstregeling op het spoor is daarvoor onvoldoende. Deze zal echter
moeten volgen uit een toename van de vraag (zie figuur 5.2.2).
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Figuur 5.2.2: Ligging TOD ontwikkeling Kogerveld

112 Knooppunt ontwikkeling TOD Zaandijk Zaanse Schans
De gebiedsopgave voor Zaandijk Zaanse Schans is binnenstedelijke (her)ontwikkeling in de vorm
van op openbaar vervoer gerichte woonmilieus rondom station Zaandijk Zaanse Schans. Het doel
is een combinatie van wonen, voorzieningen en zakelijke dienstverlening. Knooppunt
ontwikkeling moet gepaard gaan met een wijziging in de dienstregeling, waarmee het station
intensiever gebruikt wordt (zie figuur 5.2.3).

Figuur 5.2.3: Ligging TOD ontwikkeling Zaandijk Zaanse Schans

114 Verbinding tussen N516 Kolkweg en Verl. Stellingweg (naar S118)
Realiseren van een nieuwe verbinding tussen de Kolkweg en de Verlengde Stellingweg om de
aansluiting en kruisingen onder de A8 te ontlasten. De maatregel is ontworpen als een nieuwe
aansluiting tussen de Kolkweg en de Verlengde Stellingweg (in een richting), onder de A8 door
(zie figuur 5.2.4).
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Figuur 5.2.4: principeoplossing maatregel 114b

116 134 138 145 Brugopeningsregimes Zaanstad
Deze maatregel betreft het aanpassen van het openingsregime van vier bruggen over de Zaan
(Bernhardbrug, Zaanspoorbrug, Willem Alexanderbrug en Coenbrug). Gedacht moet worden aan
een spitsstremming voor de scheepvaart en wellicht verruiming van het regime voor de
scheepvaart buiten de spits. Er ligt hier een keuze tussen verhoging van de Zaanspoorbrug (53) of
de verandering van het openingsregime. In het openingsregime is het uitgangspunt dat de
bruggen tijdens de spitsperiode gesloten blijven voor de scheepvaart. Uitgangspunt is een
sluitingsperiode van twee keer twee uur (7.00 – 9.00 uur en 16.00 – 18.00 uur).
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Figuur 5.2.5: In volgorde van boven naar beneden: de locatie van Coenbrug, Willem Alexanderbrug,
Zaanspoorbrug en Bernhardbrug

121 122 124 128 129 Aansluiting A8 Zaandijk West tweezijdig maken
Af- en toerit Zaandijk West (3) aanvullen met een afrit vanuit westelijke richting en een toerit in
oostelijke richting (aanpassingen aan omcirkelde aansluiting in figuur 5.2.6). Deze maatregel
helpt mede om de problemen bij de Guisweg op te lossen. Dit betekent dat onlosmakelijk aan
deze maatregel ook het verhogen of verdiepen van het spoor is meegenomen.
Voor deze maatregel is zowel een oplossing ter plaatse van de Guisweg opgenomen (maatregel
121A) als een oplossing met een nieuwe verbindingsweg naar de N203 aan de noordzijde langs
de A8. Daarbij is uitgegaan van een verlaagde ligging van het spoor. In de beoordeling van de
effecten in deze achtergrondrapportage is uitgegaan van de nieuwe verbindingsweg (121B),
omdat maatregel 121A alleen uitgaat van een verhoogde ligging van de weg en een verhoogde
kruising ter hoogte van het spoor. Deze maatregel is als niet uitvoerbaar aangemerkt.
Onderbouwingen hiervoor zijn gegeven in de Achtergrondrapportage Ontwerp en kosten.
123 Afsluiten A8 afrit 2 Zaandijk
Afsluiten van af- en toerit Zaandijk (afrit 2) van de A8 (zie de kruisen in figuur 5.2.6). Deze
maatregel is aan de orde indien voorzien is in het ongelijkvloers maken van de
spoorwegovergang Guisweg.
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Figuur 5.2.6: Afsluiting afrit 2 en ligging afrit 3 (zie onderstaande beschrijving)

132 Verbreding N516 Kolkweg
Voor de verbreding van de Kolkweg zijn twee varianten inzichtelijk gemaakt (zie voor ligging van
deze maatregel Figuur 5.2.7), namelijk
A. Verbreding van 2x2 naar 2x3 rijstroken vanaf kruispunt Wibautstraat tot A8/A10,
B. verbreding van 2x2 naar 2x3 vanaf nieuwe Haarlemmermeeraansluiting volgens
maatregel 133 (aansluiting Poelenburg)
133 Aansluiting N516 x Vlinder t.b.v. wijk Poelenburg en Achtersluispolder
Ten behoeve van de aansluiting van de weg Poelenburg rechtstreeks op de N516 wordt een
ongelijkvloerse aansluiting gemaakt (Haarlemmermeeraansluiting). Hiervoor wordt de bestaande
busbrug over de N516 gebruikt. Voor de ontsluiting Ambacht zijn 2 varianten uitgewerkt:
B1: halve aansluiting Ambacht met keermogelijkheid bij Haarlemmermeer aansluiting;
B2: ongelijkvloerse kruising Ambacht – Westkolkdijk. (zie figuur 5.2.7).
Deze maatregel kan niet zelfstandig uitgevoerd worden, maar alleen als aanvulling op maatregel
132. Daarom is van deze maatregel geen los ontwerp gemaakt, maar is deze in combinatie met
maatregel 132 getekend (zie achtergrondrapport Ontwerp en kosten).
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Figuur 5.2.7: Ligging nieuwe aansluiting op de N516 (rood omcirkeld) en verbreding N516 (rode lijn langs de
weg)

135 Vaste oeververbinding Noordzeekanaal
In deze fase ligt de nadruk op de functionaliteit van de oeververbinding en niet op de
uitvoeringsvorm (tunnel, vaste brug of beweegbare brug). De verbinding is gelegen tussen het
Hembrugterrein en Westpoort (bestaande Hempont). De nadruk wordt gelegd op de
functionaliteit van de oeververbinding. Daarbij wordt gedacht aan:
 Een verbinding voor fietsverkeer en voetgangers
 Een OV-verbinding: R-net kwaliteit: 6x/u Zaandam – Sloterdijk
 Een verbinding voor autoverkeer: 2x2, 70km/u
Wat betreft de ligging is het uitgangspunt dat de oeververbinding nabij de bestaande Hempont
komt. Bij de ontwikkeling zal uiteraard rekening gehouden moeten worden met de belangen van
bestaande activiteiten en bedrijven, net als met de scheepvaart in de havengebieden en het
Noordzeekanaal.
139 140 Afwaarderen A7 Prins Bernardplein - Knooppunt Zaandam
De A7 tussen Knooppunt Zaandam wordt afgewaardeerd van autosnelweg naar
gebiedsontsluitingsweg. De impact van deze afwaardering hangt samen met de verschillende
varianten die ontwikkeld worden voor de inrichting van knooppunt Zaandam. De afwaardering
kan alleen gerealiseerd worden als de hoofdrichting in het Knooppunt Zaandam wordt aangepast
(maatregel 154).
154 168 Hoofdrichting richten (Purmerend-Zaandam) in Knooppunt Zaandam
Het richten van de hoofdrichting in Knooppunt Zaandam leidt tot een aanpassing van knooppunt
Zaandam. Het gaat hier om de volgende veranderingen:
Nieuwe verbindingsboog met drie rijstroken van A7 richting A8;
Verbindingsboog van A8 richting A7 drie rijstroken;
Onderlangs kruisen en rechts invoegen van Prins Bernhardweg (A7) op de A8 (west);
Verplaatsen van de verbindingsboog van Prins Bernhardweg (A7) op de A8 (west).
In het Achtergronddocument Ontwerp en kosten zijn drie varianten uitgewerkt die ingaan op
verschillende aansluitvarianten van de verschillende rijrichtingen in het knooppunt Zaandam. Bij

Blad 169 van 396

Achtergrondrapport Leefomgeving
MIRT-Verkenning Corridorstudie Amsterdam - Hoorn
projectnummer 410260
7 februari 2017
Ministerie van Infrastructuur en Milieu - Directoraat Generaal Bereikbaarheid

de beoordeling voor de effecten op leefomgeving is uitgegaan van de variant met de meest
eenvoudige aanpassingen aan het knooppunt.

Figuur 5.2.8: principeoplossing maatregel 154A

5.3

Bodem en aardkundige waarden

5.3.1

Beschrijving
Bodem
Zettingsgevoeligheid ondergrond
Bij een meer zettingsgevoelige ondergrond (zie figuur 5.3.1) zijn meer constructieve maatregelen
benodigd voor de uitvoering, zoals verwijderen van slecht doorlatende lagen of de toepassing
van een fundering.
In de droogmakerij Wijde Wormer is de bodem overwegend beperkt zettingsgevoelig
(overwegend klei). Zuidelijk hiervan is de grond sterk zettingsgevoelig (overwegend veen).
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Figuur 5.3.1: Zettingsgevoelige ondergrond

Bodemverontreiniging / stortplaatsen
In het algemeen geldt dat een eventueel aanwezige bodemverontreiniging bij maatregelen wordt
weggenomen (gesaneerd). De kosten liggen dan wel hoger dan wanneer er geen verontreiniging
is. Uit Bodemloket en de website van de gemeente Zaanstad blijkt dat er nabij de A7 en andere
relevante wegen nauwelijks sprake is van bodemverontreinigingen. Evenmin is in dit deelgebied
nabij de voorgenomen maatregelen een voormalige stortplaats aanwezig (zie figuur 5.3.2).

Blad 171 van 396

Achtergrondrapport Leefomgeving
MIRT-Verkenning Corridorstudie Amsterdam - Hoorn
projectnummer 410260
7 februari 2017
Ministerie van Infrastructuur en Milieu - Directoraat Generaal Bereikbaarheid

Figuur 5.3.2: Aanwezigheid van stortplaatsen in het gebied

Aardkundige waarden
Er zijn geen aardkundige monumenten in de Zaanstreek. Wel zijn er aardkundig waardevolle
gebieden te herkennen in de regio (zie figuur 5.3.3). Deze gebieden zijn relevant voor de
ontwikkelingen aan de A7 en A8 (knooppunt Zaandam-Amsterdam) en ontwikkelingen rond
knooppunt Zaandam. Daarnaast is het gebied ten westen van de bebouwde kom (Guisveld) van
belang als aardkundig waardevol gebied.
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Figuur 5.3.3: Aardkundig waardevolle gebieden Zaanstreek (Bron: Informatiekaart Landschap en
Cultuurhistorie, Provincie Noord-Holland (2016))

5.3.2

Beoordeling
4b 7 Vergroten capaciteit A8 tussen kp Zaandam - kp Coenplein (2x5)
Er is bij de A8 tussen knooppunt Zaandam en knooppunt Coenplein sprake van een baan met
sterk zettingsgevoelige ondergrond. Bij het toevoegen van een extra rijstrook aan de A8, in beide
richtingen, heeft dit invloed op deze ondergrond. Sterk zettingsgevoelige ondergrond leidt tot
een grotere inspanning voor de uitvoering en eventuele effecten in een zone in de directe
omgeving. Dit betekent een groot negatief effect (- -).
Er is ook sprake van aardkundig waardevol gebied. Aangezien het gebied zich uitstrekt langs een
groot deel van het te verbreden weggedeelte is er mogelijk groot ruimtebeslag op het aardkundig
waardevolle gebied door verbreding van de weg. Het effect is daarom als groot negatief effect
beoordeeld (- -) (zie
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tabel 5.3.1).
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Tabel 5.3.1: Effect bodem en aardkundige waarden
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
4b 7 Vergroten
capaciteit A8 tussen
kp Zaandam - kp
Coenplein (2x5)

Zettingsgevoeligheid
ondergrond
Aardkundig waardevol gebied

Effect

Beoordeling

Sterk zettingsgevoelig

--

Groot ruimtebeslag

--

4c 7 Vergroten capaciteit A8 tussen kp Zaandam - kp Coenplein (2x6)
Er is bij de A8 tussen knooppunt Zaandam en knooppunt Coenplein sprake van een baan met
sterk zettingsgevoelige ondergrond. Sterk zettingsgevoelige ondergrond leidt tot een grotere
inspanning voor de uitvoering en eventuele effecten in een zone in de directe omgeving. Het
toevoegen van extra rijstroken aan de A8 heeft invloed op deze ondergrond. Dit betekent een
groot negatief effect (- -). In vergelijking met de verbreding van de A8 naar 2x5 rijstroken zal
sprake zijn van meer zettingsgevoeligheid, omdat het tracé verder verbreed wordt en verder
buiten het bestaande cunet van de weg gewerkt moet worden. Dit komt echter in de beoordeling
niet terug, omdat ook bij de verbreding naar 2x5 rijstroken sprake is van sterke
zettingsgevoeligheid.
Er is ook sprake van aardkundig waardevol gebied. Aangezien het gebied zich uitstrekt langs een
groot deel van het te verbreden weggedeelte is er mogelijk groot ruimtebeslag op het aardkundig
waardevolle gebied door verbreding van de weg. Het effect is daarom als groot negatief effect
beoordeeld (- -) (zie tabel 5.3.2). Ook hiervoor is het grotere effect van een uitbreiding met nog
een extra rijstrook aan beide zijden niet onderscheidend in de beoordeling.
Tabel 5.3.2: Effect bodem en aardkundige waarden
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
4c 7 Vergroten
capaciteit A8 tussen
kp Zaandam - kp
Coenplein (2x6)

Zettingsgevoeligheid
ondergrond
Aardkundig waardevol gebied

Effect

Beoordeling

Sterk zettingsgevoelig

--

Groot ruimtebeslag

--

5 6 Aanpassing aan kp Coenplein, richting Coentunnel
Deze maatregel leidt slechts tot zeer beperkte fysieke ingrepen in het gebied, dat bovendien al
sterk gedomineerd wordt door infrastructuur. Er wordt gebruik gemaakt van bestaande
rijstroken en een zeer beperkte verbreding van een van de rijstroken toegepast. Het gebied is
bovendien al geheel geschikt gemaakt voor gebruik als infrastructuur. Dit betekent dat de
effecten van deze maatregel op de bodem en de aardkundige waarden verwaarloosbaar zijn (0)
(zie tabel 5.3.3).
Tabel 5.3.3: Effect bodem en aardkundige waarden
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
5 6 Aanpassing aan
kp Coenplein,
richting Coentunnel

Zettingsgevoeligheid
ondergrond
Aardkundig waardevol gebied

Effect

Beoordeling

Geen of nagenoeg geen ruimtebeslag

0

Geen of nagenoeg geen ruimtebeslag

0

111 Knooppunt ontwikkeling TOD Kogerveld
De locaties in Kogerveld die gebruikt gaan worden voor de bouw van woningen en diensten
liggen op een sterk zettingsgevoelige ondergrond. Sterk zettingsgevoelige ondergrond leidt tot
een grotere inspanning voor de uitvoering en eventuele effecten in een zone in de directe
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omgeving. Daarom leidt de realisatie hiervan tot een groot negatief effect (- -).
De locaties in Kogerveld die gebruikt gaan worden voor de bouw van woningen en diensten
liggen niet in een aardkundig waardevol gebied. De realisatie hiervan betekent een
verwaarloosbaar effect (0) (zie tabel 5.3.4).
Tabel 5.3.4: Effect bodem en aardkundige waarden
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
111 Knooppunt
ontwikkeling TOD
Kogerveld

Zettingsgevoeligheid
ondergrond
Aardkundig waardevol gebied

Effect

Beoordeling

Sterk zettingsgevoelige ondergrond

--

Geen of nagenoeg geen ruimtebeslag

0

112 Knooppunt ontwikkeling TOD Zaandijk Zaanse Schans
De locaties rondom station Zaandijk Zaanse Schans die gebruikt gaan worden voor de bouw van
woningen en diensten liggen op een sterk zettingsgevoelige ondergrond. Sterk zettingsgevoelige
ondergrond leidt tot een grotere inspanning voor de uitvoering en eventuele effecten in een zone
in de directe omgeving. Daarom leidt de realisatie hiervan tot een groot negatief effect (- -).
De locaties rondom station Zaandijk Zaanse Schansdie gebruikt gaan worden voor de bouw van
woningen en diensten liggen niet in een aardkundig waardevol gebied. De realisatie hiervan
betekent een verwaarloosbaar effect (0) (zie tabel 5.3.5).
Tabel 5.3.5: Effect bodem en aardkundige waarden
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
112 Knooppunt
ontwikkeling TOD
Zaandijk Zaanse
Schans

Zettingsgevoeligheid
ondergrond
Aardkundig waardevol gebied

Effect

Beoordeling

Sterk zettingsgevoelige ondergrond

--

Geen of nagenoeg geen ruimtebeslag

0

114 Verbinding tussen N516 Kolkweg en Verl. Stellingweg (naar S118)
Het gebied tussen N516 Kolkweg en de Verlengde Stellingweg heeft een sterk zettingsgevoelige
ondergrond. Sterk zettingsgevoelige ondergrond leidt tot een grotere inspanning voor de
uitvoering en eventuele effecten in een zone in de directe omgeving. Het toevoegen van een
extra tracé als verbinding tussen deze twee wegen heeft een sterk negatief effect (- -) op de
ondergrond.
Het gebied tussen N516 Kolkweg en de Verlengde Stellingweg is niet aangewezen als geen
aardkundig monument of aardkundig waardevol gebied. Dit betekent dat het effect van
aardkundige waarden verwaarloosbaar (0) is bij het aanleggen van een tracé (zie tabel 5.3.6).
Tabel 5.3.6: Effect bodem en aardkundige waarden
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
114 Verbinding
tussen N516
Kolkweg en Verl.
Stellingweg (naar
S118)

Zettingsgevoeligheid
ondergrond
Aardkundig waardevol gebied

Effect

Beoordeling

Sterk zettingsgevoelige ondergrond

--

Geen of nagenoeg geen ruimtebeslag

0
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116 134 138 145 Brugopeningsregimes Zaanstad
Er is bij deze aanpassing geen sprake van een fysieke ingreep. Dit betekent dat de effecten van
deze maatregel op de bodem en de aardkundige waarden verwaarloosbaar zijn (0) (zie
tabel 5.3.7).
Tabel 5.3.7: Effect bodem en aardkundige waarden
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
116 134 138 145
Brugopeningsregimes
Zaanstad

Zettingsgevoeligheid
ondergrond
Aardkundig waardevol gebied

Effect

Beoordeling

Geen of nagenoeg geen ruimtebeslag

0

Geen of nagenoeg geen ruimtebeslag

0

121 122 124 128 129 Aansluiting A8 Zaandijk West tweezijdig maken
Er is bij de aansluiting A8 Zaandijk West sprake van een baan met sterk zettingsgevoelige
ondergrond. Het toevoegen van een op- en afrit heeft invloed op deze ondergrond. Sterk
zettingsgevoelige ondergrond leidt tot een grotere inspanning voor de uitvoering en eventuele
effecten in een zone in de directe omgeving. Daarom leidt de realisatie hiervan tot een groot
negatief effect (- -). Deze beoordeling geldt zowel voor het realiseren van de extra onderdelen
van de aansluiting als voor het verhogen of verdiepen van de ligging van het spoor.
Er is ter plaatse van de maatregel geen sprake van aardkundig waardevol gebied. Hierdoor is er
geen ruimtebeslag door het toevoegen van een op- en afrit in dit gebied. Daarom zijn de effecten
hierop verwaarloosbaar (0) (zie tabel 5.3.8). Deze beoordeling geldt zowel voor het realiseren van
de extra onderdelen van de aansluiting als voor het verhogen of verdiepen van de ligging van het
spoor.
Tabel 5.3.8: Effect bodem en aardkundige waarden
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
121 122 124 128
129 Aansluiting A8
Zaandijk West
tweezijdig maken

Zettingsgevoeligheid
ondergrond
Aardkundig waardevol gebied

Effect

Beoordeling

Sterk zettingsgevoelige ondergrond

--

Geen of nagenoeg geen ruimtebeslag

0

123 Afsluiten A8 afrit 2 Zaandijk
Deze maatregel leidt tot het opheffen van de bestaande toe- en afrit naar de A7. Bij de
beoordeling is ervan uitgegaan dat de toe- en afrit verwijderd worden. De verwijdering ervan
leidt echter niet tot effect op zettingsgevoelig gebied, omdat de fundering onder de weg al tot
zetting van de ondergrond geleid heeft. Dit betekent dat het effect van deze maatregel de bodem
verwaarloosbaar is (0).
Er is ter plaatse van de maatregel geen sprake van aardkundig waardevol gebied. Daarom zijn de
effecten hierop verwaarloosbaar (0) (zie tabel 5.3.9).
Tabel 5.3.9: Effect bodem en aardkundige waarden
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
123 Afsluiten A8
afrit 2 Zaandijk

Zettingsgevoeligheid
ondergrond
Aardkundig waardevol gebied

Effect

Beoordeling

Geen of nagenoeg geen ruimtebeslag

0

Geen of nagenoeg geen ruimtebeslag

0
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132 Verbreding N516 Kolkweg
Ter plaatse van deze maatregel is sprake van sterk zettingsgevoelige ondergrond. Het verbreden
van deze weg heeft invloed op de ondergrond. Sterk zettingsgevoelige ondergrond leidt tot een
grotere inspanning voor de uitvoering en eventuele effecten in een zone in de directe omgeving.
Dit betekent een groot negatief effect (- -).
De maatregel vindt plaats in een gebied dat niet als aardkundig waardevol gebied is aangewezen.
Hierdoor is er geen ruimtebeslag door verbreding van de N516 in deze gebieden. Het effect is als
verwaarloosbaar (0) beoordeeld (zie tabel 5.3.10).
Tabel 5.3.10: Effect bodem en aardkundige waarden
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
132 Verbreding
N516 Kolkweg

Zettingsgevoeligheid
ondergrond
Aardkundig waardevol gebied

Effect

Beoordeling

Sterk zettingsgevoelige ondergrond

--

Geen of nagenoeg geen ruimtebeslag

0

133 Aansluiting N516 x Vlinder t.b.v. wijk Poelenburg en Achtersluispolder
Ter plaatse van deze maatregel is sprake van sterk zettingsgevoelige ondergrond. Het realiseren
van de nieuwe aansluiting op de N516 heeft invloed op de ondergrond. Sterk zettingsgevoelige
ondergrond leidt tot een grotere inspanning voor de uitvoering en eventuele effecten in een zone
in de directe omgeving. Dit betekent een groot negatief effect (- -).
De maatregel vindt plaats in een gebied dat niet als aardkundig waardevol gebied is aangewezen.
Hierdoor is er geen ruimtebeslag door verbreding van de N516 in deze gebieden. Het effect is als
verwaarloosbaar (0) beoordeeld (zie tabel 5.3.11).
Tabel 5.3.11: Effect bodem en aardkundige waarden
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
133 Aansluiting
N516 x Vlinder
t.b.v. wijk
Poelenburg en
Achtersluispolder

Zettingsgevoeligheid
ondergrond
Aardkundig waardevol gebied

Effect

Beoordeling

Sterk zettingsgevoelige ondergrond

--

Geen of nagenoeg geen ruimtebeslag

0

135 Vaste oeververbinding Noordzeekanaal
Bij de aanleg van een vaste oeververbinding over het Noordzeekanaal tussen het Hembrugterrein
in Westpoort moet zeker aan de kant van Zaanstad rekening gehouden worden met sterk
zettingsgevoelige ondergrond. Sterk zettingsgevoelige ondergrond leidt tot een grotere
inspanning voor de uitvoering en eventuele effecten in een zone in de directe omgeving. Dit
betekent een groot negatief effect (- -).
De maatregel vindt plaats in een gebied dat niet als aardkundig waardevol gebied is aangewezen.
Hierdoor is er geen ruimtebeslag door de vaste oeververbinding in deze gebieden. Het effect is
als verwaarloosbaar (0) beoordeeld (zie tabel 5.3.12).
Tabel 5.3.12: Effect bodem en aardkundige waarden
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
135 Vaste
oeververbinding
Noordzeekanaal

Zettingsgevoeligheid
ondergrond
Aardkundig waardevol gebied
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Effect

Beoordeling

Sterk zettingsgevoelige ondergrond

--

Verwaarloosbaar

0
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139 140 Afwaarderen A7 Prins Bernardplein - Knooppunt Zaandam
Bij de beoordeling is ervan uitgegaan dat de afwaardering van de weg leidt tot een meer beperkt
ruimtebeslag van de weg in vergelijking met het huidige ruimtebeslag. De veranderingen leiden
niet tot effect op zettingsgevoelig gebied, omdat de fundering onder de weg al tot zetting van de
ondergrond geleid heeft. Dit betekent dat het effect van deze maatregel de bodem
verwaarloosbaar is (0).
Er is ter plaatse van de maatregel geen sprake van aardkundig waardevol gebied. Daarom zijn de
effecten hierop verwaarloosbaar (0) (zie tabel 5.3.13).
Tabel 5.3.13: Effect bodem en aardkundige waarden
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
139 140
Afwaarderen A7
Prins Bernardplein Knooppunt
Zaandam

Zettingsgevoeligheid
ondergrond
Aardkundig waardevol gebied

Effect

Beoordeling

Geen of nagenoeg geen ruimtebeslag

0

Geen of nagenoeg geen ruimtebeslag

0

154 168 Hoofdrichting richten (Purmerend-Zaandam) in Knooppunt Zaandam
Bij het richten van de hoofdrichting in Knooppunt Zaandam moet rekening gehouden worden
met sterk zettingsgevoelige ondergrond. Sterk zettingsgevoelige ondergrond leidt tot een grotere
inspanning voor de uitvoering en eventuele effecten in een zone in de directe omgeving. Dit
betekent een groot negatief effect (- -).
De maatregel vindt plaats in een gebied dat niet als aardkundig waardevol gebied is aangewezen.
Hierdoor is er geen ruimtebeslag door de veranderingen in het Knooppunt Zaandam in deze
gebieden. Het effect is als verwaarloosbaar (0) beoordeeld (zie tabel 5.5.14).
Tabel 5.3.14: Effect bodem en aardkundige waarden
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
154 168
Hoofdrichting
richten
(PurmerendZaandam) in
Knooppunt
Zaandam

5.4

Archeologie

5.4.1

Beschrijving

Zettingsgevoeligheid
ondergrond
Aardkundig waardevol gebied

Effect

Beoordeling

Sterk zettingsgevoelige ondergrond

--

Geen of nagenoeg geen ruimtebeslag

0

Er zijn geen beschermde archeologische monumenten gelegen in Zaandam ter plaatse van de
hier beschreven maatregelen. Er zijn veel plekken in de Zaanstreek met archeologische of hoge
archeologische waarde (zie figuur 5.4.1). Deze plaatsen bestaan vooral uit oude bewoningslinten,
bijvoorbeeld langs de Zaan. De archeologische verwachtingswaarde binnen het gehele gebied is
hoog, zoals omschreven in paragraaf 2.2.
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Figuur 5.4.1: Uitsnede Zaanstad van de Archeologische MonumentenKaart (Bron: Archeologische
MonumentenKaart, 2016).

5.4.2

Beoordeling
4b 7 Vergroten capaciteit A8 tussen kp Zaandam - kp Coenplein (2x5)
Ter hoogte van de maatregelen aan de A8 is sprake van een hoge archeologische
verwachtingswaarde in een of meerdere van de door de provincie weergegeven tijdvakken op de
Informatiekaart Landschap en Cultuurhistorie. Er is geen sprake van archeologische monumenten
(bekende archeologische waarden). Op het moment dat de A8 verbreed wordt, zal dit gebied van
hoge archeologische verwachtingswaarde worden aangetast. Dit betekent een mogelijk of
beperkt negatief effect (-) (zie
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tabel 5.4.1).
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Tabel 5.4.1: Effect archeologie
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
4b 7 Vergroten
capaciteit A8 tussen
kp Zaandam - kp
Coenplein (2x5)

Gebied archeologische
waarde

Effect

Beoordeling

Aantasting van een gebied met een hoge
archeologische verwachtingswaarde

-

4c 7 Vergroten capaciteit A8 tussen kp Zaandam - kp Coenplein (2x6)
Ter hoogte van de maatregelen aan de A8 is sprake van een hoge archeologische
verwachtingswaarde in een of meerdere van de door de provincie weergegeven tijdvakken op de
Informatiekaart Landschap en Cultuurhistorie. Er is geen sprake van archeologische monumenten
(bekende archeologische waarden). Op het moment dat de A8 verbreed wordt, zal dit gebied van
hoge archeologische verwachtingswaarde worden aangetast. Dit betekent een mogelijk of
beperkt negatief effect (-) (zie tabel 5.4.2).
Tabel 5.4.2: Effect archeologie
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
4c 7 Vergroten
capaciteit A8 tussen
kp Zaandam - kp
Coenplein (2x6)

Gebied archeologische
waarde

Effect

Beoordeling

Aantasting van een gebied met een hoge
archeologische verwachtingswaarde

-

5 6 Aanpassing aan kp Coenplein, richting Coentunnel
Deze maatregel leidt niet tot een fysieke ingreep in het gebied. Er wordt gebruik gemaakt van
bestaande rijstroken en een zeer beperkte verbreding van een van de rijstroken. Het gebied is
bovendien al geheel geschikt gemaakt voor gebruik als infrastructuur. Daarmee heeft de
maatregel geen effect op (mogelijke) archeologische waarden in de ondergrond. Het effect is
daarom verwaarloosbaar (0) (zie tabel 5.4.3).
Tabel 5.4.3: Effect archeologie
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
5 6 Aanpassing aan
kp Coenplein,
richting Coentunnel

Gebied archeologische
waarde

Effect

Beoordeling

Geen aantasting gebied met
archeologische verwachtingswaarde

0

111 Knooppunt ontwikkeling TOD Kogerveld
De Transit Oriented Developments (TOD) rondom het Kogerveld liggen in een gebied met een
hoge archeologische verwachtingswaarde. Ook ligt er een strook van hoge archeologische
waarde in de noordzone van de zoeklocaties, waarmee een deel van het gebied ter plaatse van
een archeologisch monument ligt . Daarmee wordt het effect als negatief beoordeeld (- -) (zie
tabel 5.4.4).
Tabel 5.4.4: Effect archeologie
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
111 Knooppunt
ontwikkeling TOD
Kogerveld

Gebied archeologische
waarde
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Beoordeling

Aantasting van een archeologisch
monument

--
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112 Knooppunt ontwikkeling TOD Zaandijk Zaanse Schans
De locaties rondom station Zaandijk Zaanse Schans die gebruikt gaan worden voor de realisatie
van woningen, voorzieningen en (mogelijk) een P+R-locatie liggen in een gebied met een hoge
archeologische verwachtingswaarde. Daarnaast is er langs de Zaan sprake van een gebied met
een hoge archeologische waarde, waarmee een deel van het gebied een archeologisch
monument betekent. Daarmee wordt het effect als negatief beoordeeld (- -) (zie tabel 5.4.5).
Tabel 5.4.5: Effect archeologie
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
112 Knooppunt
ontwikkeling TOD
Zaandijk Zaanse
Schans

Gebied archeologische
waarde

Effect

Beoordeling

Aantasting van een archeologisch
monument

--

114 Verbinding tussen N516 Kolkweg en Verl. Stellingweg (naar S118)
Rond mogelijke verbindingen tussen de N516 (Kolkweg) en Verlengde Stellingweg liggen geen
gebieden met een hoge archeologische waarde of beschermde archeologische monumenten. Het
hele grondgebied heeft een hoge archeologische verwachtingswaarde. Het realiseren van een
nieuwe verbinding tussen de N516 en de Verlengde Stellingweg heeft daarmee een mogelijk of
beperkt negatief effect (-) (zie tabel 5.4.6).
Tabel 5.4.6: Effect archeologie
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
114 Verbinding
tussen N516
Kolkweg en Verl.
Stellingweg (naar
S118)

Gebied archeologische
waarde

Effect

Beoordeling

Aantasting van een gebied met een hoge
archeologische verwachtingswaarde

-

116 134 138 145 Brugopeningsregimes Zaanstad
Deze maatregel leidt niet tot een fysieke ingreep in het gebied. Op de effecten voor gebieden
met een archeologische (verwachtings-) waarde scoort deze maatregel daarom als
verwaarloosbaar (0) (zie tabel 5.4.7).
Tabel 5.4.7: Effect archeologie
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
116 134 138 145
Brugopeningsregimes
Zaanstad

Gebied archeologische
waarde

Effect

Beoordeling

Geen aantasting gebied met
archeologische verwachtingswaarde

0

121 122 124 128 129 Aansluiting A8 Zaandijk West tweezijdig maken
Om de aansluiting Zaandijk-West tweezijdig te maken, zullen bodemingrepen plaatsvinden in een
gebied met een hoge archeologische verwachtingswaarde. Er liggen geen gebieden met een hoge
archeologische waarde of beschermde archeologische monumenten. Dit betekent een mogelijk
of beperkt negatief effect (-) (zie
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tabel 5.4.8). Deze beoordeling geldt zowel voor het realiseren van de extra onderdelen van de
aansluiting als voor het verhogen of verdiepen van de ligging van het spoor.
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Tabel 5.4.8: Effect archeologie
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
121 122 124 128 129
Aansluiting A8
Zaandijk West
tweezijdig maken

Gebied archeologische
waarde

Effect

Beoordeling

Aantasting van een gebied met een
hoge archeologische
verwachtingswaarde

-

123 Afsluiten A8 afrit 2 Zaandijk
Deze maatregel leidt niet tot een fysieke ingreep in het gebied. Het gaat om het niet meer
gebruiken van een afrit. Op de effecten voor gebieden met een archeologische (verwachtings-)
waarde scoort deze maatregel daarom als verwaarloosbaar effect (0) (zie tabel 5.4.9).
Tabel 5.4.9: Effect archeologie
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
123 Afsluiten A8
afrit 2 Zaandijk

Gebied archeologische
waarde

Effect

Beoordeling

Geen aantasting gebied met
archeologische verwachtingswaarde

0

132 Verbreding N516 Kolkweg
Rond de verbreding van de N516 liggen geen gebieden met een hoge archeologische waarde of
beschermde archeologische monumenten. Het hele gebied heeft wel een hoge archeologische
verwachtingswaarde, het verbreden van de weg zal hier effect op hebben. Dit bekent een
mogelijk of beperkt negatief effect (-) (zie tabel 5.4.10).
Tabel 5.4.10: Effect archeologie
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
132 Verbreding
N516 Kolkweg

Gebied archeologische
waarde

Effect

Beoordeling

Aantasting van een gebied met een hoge
archeologische verwachtingswaarde

-

133 Aansluiting N516 x Vlinder t.b.v. wijk Poelenburg en Achtersluispolder
Rond de aansluiting van de wijk Poelenburg op de N516 liggen geen gebieden met een hoge
archeologische waarde of beschermde archeologische monumenten. Het hele gebied heeft wel
een hoge archeologische verwachtingswaarde, het verbreden van de weg zal hier effect op
hebben. Dit betekent een mogelijk of beperkt negatief effect (-) (zie tabel 5.4.11).
Tabel 5.4.11: Effect archeologie
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
133 Aansluiting
N516 x Vlinder
t.b.v. wijk
Poelenburg en
Achtersluispolder

Gebied archeologische
waarde

Effect

Beoordeling

Aantasting van een gebied met een hoge
archeologische verwachtingswaarde

-

135 Vaste oeververbinding Noordzeekanaal
Om de oeververbinding tussen Hembrug en Westpoort te maken, zal er invloed uitgeoefend
worden in een gebied met een hoge archeologische verwachtingswaarde. Er liggen geen
gebieden met een hoge archeologische waarde of beschermde archeologische monumenten. Dit
betekent een mogelijk of beperkt negatief effect (-) (zie
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tabel 5.4.12).
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Tabel 5.4.12: Effect archeologie
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
135 Vaste
oeververbinding
Noordzeekanaal

Gebied archeologische
waarde

Effect

Beoordeling

Aantasting van een gebied met een hoge
archeologische verwachtingswaarde

-

139 140 Afwaarderen A7 Prins Bernardplein - Knooppunt Zaandam
Deze maatregel leidt slechts tot beperkte fysieke ingrepen in het gebied. Dit gebied is reeds als
infrastructuur ingericht, zodat nieuwe aantastingen van eventuele archeologische waarden niet
verwacht worden. Op de effecten voor gebieden met een archeologische (verwachtings-) waarde
scoort deze maatregel daarom als verwaarloosbaar effect (0) (zie tabel 5.4.13).
Tabel 5.4.13: Effect archeologie
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
139 140
Afwaarderen A7
Prins Bernardplein Knooppunt
Zaandam

Gebied archeologische
waarde

Effect

Beoordeling

Geen aantasting gebied met
archeologische verwachtingswaarde

0

154 168 Hoofdrichting richten (Purmerend-Zaandam) in Knooppunt Zaandam
Om de hoofdrichting in het Knooppunt Zaandam te richten, zal er invloed uitgeoefend worden in
een gebied met een hoge archeologische verwachtingswaarde. Er liggen geen gebieden met een
hoge archeologische waarde of beschermde archeologische monumenten. Dit betekent een
mogelijk of beperkt negatief effect (-) (zie tabel 5.4.14).
Tabel 5.4.14: Effect archeologie
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
154 168
Hoofdrichting
richten
(PurmerendZaandam) in
Knooppunt
Zaandam

Gebied archeologische
waarde

5.5

Cultuurhistorie en landschap

5.5.1

Beschrijving

Effect

Beoordeling

Aantasting van een gebied met een hoge
archeologische verwachtingswaarde

-

Landschap
Stelling van Amsterdam
De Stelling van Amsterdam ligt in de Zaanstreek, echter niet in het gebied dat van belang is voor
de Corridorstudie Amsterdam-Hoorn (zie figuur 5.5.1). Er treden dan ook geen effecten op als
gevolg van de voorgestelde maatregelen op deze UNESCO Werelderfgoederen.
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Figuur 5.5.1: Stelling van Amsterdam
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Figuur 5.5.2: Ligging van het UNESCO-Werelderfgoed

Cultuurhistorie
Molenbiotoop
In de Zaanstreek zijn verschillende molenbiotopen van belang. Vooral de molens in Westzaan en
Zaandijk zijn van belang. Daarnaast ligt er een molenbiotoop ten oosten van de A8, ter hoogte
van Koog aan de Zaan (zie figuur 5.5.3).
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Figuur 5.5.3: Molenbiotopen (Bron: Informatiekaart Landschap en Cultuurhistorie)

Stolpboerderij
In de Zaanstreek liggen, in vergelijking met Hoorn (West-Friesland) en Purmerend (Waterland)
niet veel stolpboerderijen. De stolpboerderijen die wel opvallen zijn die op wegen ten noorden
en zuiden van de A7, op parallelwegen van het onderliggend wegennet (zie figuur 5.5.4). Naar
verwachting hebben de maatregelen in Zaanstreek dan ook geen effect op stolpboerderijen.
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Figuur 5.5.4: Stolpboerderijen (Bron: Informatiekaart Landschap en Cultuurhistorie)

Beschermde stads- en dorpsgezichten
In de Zaanstreek zijn de volgende beschermde dorpsgezichten aangewezen: Haaldersbroek,
Zaandam en de Westzaan (zie figuur 5.5.5).

Blad 191 van 396

Achtergrondrapport Leefomgeving
MIRT-Verkenning Corridorstudie Amsterdam - Hoorn
projectnummer 410260
7 februari 2017
Ministerie van Infrastructuur en Milieu - Directoraat Generaal Bereikbaarheid

Figuur 5.5.5: Beschermde stads- en dorpsgezichten (Bron: Informatiekaart Landschap en Cultuurhistorie)

5.5.2

Beoordeling
4b 7 Vergroten capaciteit A8 tussen kp Zaandam - kp Coenplein (2x5)
De maatregel ligt niet in de omgeving van de Stelling van Amsterdam en de Beemster, zodat
beide werelderfgoederen door deze maatregel niet beïnvloed worden. De effecten hierop zijn
daarom verwaarloosbaar (0).
Er liggen geen molenbiotopen of stolpboerderijen in de buurt van de A8 tussen Knooppunt
Zaandam en Knooppunt Coenplein. Dit betekent dat deze niet worden aangetast en het effect
verwaarloosbaar is (0).
De beschermde stads- of dorpsgezichten liggen niet in de buurt van de A8 en zullen derhalve ook
niet worden aangetast. Het effect is dus verwaarloosbaar (0) (zie tabel 5.5.1).
Tabel 5.5.1: Effect cultuurhistorie en landschap
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
4b 7 Vergroten
capaciteit A8 tussen
kp Zaandam - kp
Coenplein (2x5

Stelling van Amsterdam en
Beemster
Molenbiotopen
Stolpboerderijen
Beschermde stads- en
dorpsgezichten
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4c 7 Vergroten capaciteit A8 tussen kp Zaandam - kp Coenplein (2x6)
De maatregel ligt niet in de omgeving van de Stelling van Amsterdam en de Beemster, zodat
beide werelderfgoederen door deze maatregel niet beïnvloed worden. De effecten hierop zijn
daarom verwaarloosbaar (0).
Er liggen geen molenbiotopen of stolpboerderijen in de buurt van de A8 tussen Knooppunt
Zaandam en Knooppunt Coenplein. Dit betekent dat deze niet worden aangetast en het effect
verwaarloosbaar is (0).
De beschermde stads- of dorpsgezichten liggen niet in de buurt van de A8 en zullen derhalve ook
niet worden aangetast. Het effect is dus verwaarloosbaar (0) (zie tabel 5.5.2).
Tabel 5.5.2: Effect cultuurhistorie en landschap
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
4c 7 Vergroten
capaciteit A8 tussen
kp Zaandam - kp
Coenplein (2x6)

Stelling van Amsterdam en
Beemster
Molenbiotopen
Stolpboerderijen
Beschermde stads- en
dorpsgezichten

Effect

Beoordeling

Geen aantasting

0

Geen aantasting
Geen aantasting
Geen aantasting

0
0
0

5 6 Aanpassing aan kp Coenplein, richting Coentunnel
Deze maatregel leidt niet tot een fysieke ingreep in het gebied. Er wordt gebruik gemaakt van de
bestaande weg. Er wordt gebruik gemaakt van bestaande rijstroken en een zeer beperkte
verbreding van een van de rijstroken. Het gebied is bovendien al geheel geschikt gemaakt voor
gebruik als infrastructuur. Op de effecten voor de Stelling van Amsterdam, de Beemster,
molenbiotopen, stolpboerderijen en beschermde stads- of dorpsgezichten scoort deze maatregel
daarom als verwaarloosbaar effect (0) (zie tabel 5.5.3).
Tabel 5.5.3: Effect cultuurhistorie en landschap
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
5 6 Aanpassing aan
kp Coenplein,
richting Coentunnel

Stelling van Amsterdam en
Beemster
Molenbiotopen
Stolpboerderijen
Beschermde stads- en
dorpsgezichten

Effect

Beoordeling

Geen aantasting

0

Geen aantasting
Geen aantasting
Geen aantasting

0
0
0

111 Knooppunt ontwikkeling TOD Kogerveld
De maatregel ligt niet in de omgeving van de Stelling van Amsterdam en de Beemster, zodat
beide werelderfgoederen door deze maatregel niet beïnvloed worden. De effecten hierop zijn
daarom verwaarloosbaar (0).
Er liggen geen molenbiotopen of stolpboerderijen in de buurt van de gebiedsontwikkeling
Kogerveld. Dit betekent dat deze niet worden aangetast en het effect als verwaarloosbaar wordt
beoordeeld (0).
De beschermde stads- of dorpsgezichten liggen niet in de buurt van de gebiedsontwikkeling
Kogerveld en zullen derhalve ook niet worden aangetast. Het effect is dus verwaarloosbaar (0)
(zie Tabel 5.5.4).
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Tabel 5.5.4: Effect cultuurhistorie en landschap
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
111 Knooppunt
ontwikkeling TOD
Kogerveld

Stelling van Amsterdam en
Beemster
Molenbiotopen
Stolpboerderijen
Beschermde stads- en
dorpsgezichten

Effect

Beoordeling

Geen aantasting

0

Geen aantasting
Geen aantasting
Geen aantasting

0
0
0

112 Knooppunt ontwikkeling TOD Zaandijk Zaanse Schans
De maatregel ligt niet in de omgeving van de Stelling van Amsterdam en de Beemster, zodat
beide werelderfgoederen door deze maatregel niet beïnvloed worden. De effecten hierop zijn
daarom verwaarloosbaar (0).
Langs de Zaan liggen bij de Zaanse Schans verschillende molenbiotopen. Deze liggen ten
noordoosten van het zoekgebied voor de gebiedsontwikkeling. De molens van de Zaanse Schans
hebben (relatief) vrije windvang, maar binnen de molenbiotopen van de molens ligt reeds
bebouwing aan de overzijde van Zaan. De molens ten zuiden van de Guisweg zijn al meer
aangetast in de molenbiotoop. Uitgangspunt is dat nieuwe bebouwing zal aansluiten op de al
bebouwde omgeving. Aangezien een extra aantasting van de molenbiotopen niet geheel uit te
sluiten is wordt het effect als mogelijk of beperkt negatief effect gaat (-). Het gaat in dat geval
namelijk om een reeds aangetast onderdeel dat verder aangetast wordt.
Er liggen geen stolpboerderijen in de buurt van de gebiedsontwikkeling Zaandijk Zaanse Schans.
Dit betekent dat deze niet worden aangetast, dus verwaarloosbare effecten (0).
De zoeklocatie voor de gebiedsontwikkeling Zaandijk Zaanse Schans overlapt met het
beschermde dorpsgezicht van Zaandijk. Aangezien de locatie voor de gebiedsontwikkeling nog
niet vast ligt, gaat het hier om mogelijke negatieve effecten (-), geringe aantasting (zie
tabel 5.5.5).
Tabel 5.5.5: Effect cultuurhistorie en landschap
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
112 Knooppunt
ontwikkeling TOD
Zaandijk Zaanse
Schans

Stelling van Amsterdam en
Beemster
Molenbiotopen
Stolpboerderijen
Beschermde stads- en
dorpsgezichten

Effect

Beoordeling

Geen aantasting

0

Reeds aangetast onderdeel dat verder
aangetast wordt
Geen aantasting
Geringe aantasting

0
-

114 Verbinding tussen N516 Kolkweg en Verlengde Stellingweg (naar S118)
De maatregel ligt niet in de omgeving van de Stelling van Amsterdam en de Beemster, zodat
beide werelderfgoederen door deze maatregel niet beïnvloed worden. De effecten hierop zijn
daarom verwaarloosbaar (0).
Er liggen geen molenbiotopen of stolpboerderijen tussen de N516 en de Verlengde Stellingweg.
Dit betekent dat deze niet worden aangetast, dus verwaarloosbare effecten (0).
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De beschermde stads- of dorpsgezichten liggen niet in de buurt van de N516 en de Verlengde
Stellingweg en zullen derhalve ook niet worden aangetast. Het effect is dus verwaarloosbaar (0)
(zie tabel 5.5.6).
Tabel 5.5.6: Effect cultuurhistorie en landschap
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
114 Verbinding
tussen N516
Kolkweg en Verl.
Stellingweg (naar
S118)

Stelling van Amsterdam en
Beemster
Molenbiotopen
Stolpboerderijen
Beschermde stads- en
dorpsgezichten

Effect

Beoordeling

Geen aantasting

0

Geen aantasting
Geen aantasting
Geen aantasting

0
0
0

116 134 138 145 Brugopeningsregimes Zaanstad
Deze maatregel leidt niet tot een fysieke ingreep in het gebied. Op de effecten voor de Stelling
van Amsterdam, de Beemster, molenbiotopen, stolpboerderijen en beschermde stads- of
dorpsgezichten scoort deze maatregel daarom als verwaarloosbaar (0) (zie tabel 5.5.7).
Tabel 5.5.7: Effect cultuurhistorie en landschap
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
116 134 138 145
Brugopeningsregimes
Zaanstad

Stelling van Amsterdam en
Beemster
Molenbiotopen
Stolpboerderijen
Beschermde stads- en
dorpsgezichten

Effect

Beoordeling

Geen aantasting

0

Geen aantasting
Geen aantasting
Geen aantasting

0
0
0

121 122 124 128 129 Aansluiting A8 Zaandijk West tweezijdig maken
De maatregel ligt niet in de omgeving van de Stelling van Amsterdam en de Beemster, zodat
beide werelderfgoederen door deze maatregel niet beïnvloed worden. De effecten hierop zijn
daarom verwaarloosbaar (0).
De aanwezige molenbiotoop (ten westen van de aansluitingen, ten zuiden van de A8), ligt meer
dan 400 meter van de beschreven maatregel af. De molenbiotoop zal derhalve dus niet worden
aangetast door de aanpassingen aan de toe- en afritten en het effect is verwaarloosbaar (0).
Er liggen geen stolpboerderijen rond dit deel van de A8. Dit betekent dat deze niet worden
aangetast, dus verwaarloosbare effecten (0).
De beschermde stads- of dorpsgezichten liggen niet in de buurt van dit deel van de A8 en zullen
derhalve niet worden aangetast. Het effect is dus verwaarloosbaar (0) (zie
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tabel 5.5.8).
Deze beoordeling geldt zowel voor het realiseren van de extra onderdelen van de aansluiting als
voor het verhogen of verdiepen van de ligging van het spoor. Uiteraard heeft het verhogen of
verdiepen van het spoor wel invloed op het aanzicht van het gebied en zal dit in het stedelijke
weefsel van Koog aan de Zaan en Zaandijk impact hebben.
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Tabel 5.5.8: Effect cultuurhistorie en landschap
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
121 122 124 128 129
Aansluiting A8
Zaandijk West
tweezijdig maken

Stelling van Amsterdam en
Beemster
Molenbiotopen
Stolpboerderijen
Beschermde stads- en
dorpsgezichten

Effect

Beoordeling

Geen aantasting

0

Geen aantasting
Geen aantasting
Geen aantasting

0
0
0

123 Afsluiten A8 afrit 2 Zaandijk
Hoewel uitgegaan wordt van een fysieke ingreep (het verwijderen van de toe- en afrit), heeft
deze ingreep geen invloed op de landschappelijke en cultuurhistorische waarden. Niet alleen zijn
geen van de beoordeelde waarden aanwezig in de omgeving van de ingreep, maar de ingreep
leidt bovendien tot een minder grote impact van de A8 op de omgeving. Op de effecten voor de
Stelling van Amsterdam, de Beemster, molenbiotopen, stolpboerderijen en beschermde stads- of
dorpsgezichten scoort deze maatregel daarom als verwaarloosbaar effect (0) (zie tabel 5.5.9).
Tabel 5.5.9: Effect cultuurhistorie en landschap
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
123 Afsluiten A8
afrit 2 Zaandijk

Stelling van Amsterdam en
Beemster
Molenbiotopen
Stolpboerderijen
Beschermde stads- en
dorpsgezichten

Effect

Beoordeling

Geen aantasting

0

Geen aantasting
Geen aantasting
Geen aantasting

0
0
0

132 Verbreding N516 Kolkweg
De maatregel ligt niet in de omgeving van de Stelling van Amsterdam en de Beemster, zodat
beide werelderfgoederen door deze maatregel niet beïnvloed worden. De effecten hierop zijn
daarom verwaarloosbaar (0).
Er liggen geen molenbiotopen of stolpboerderijen bij de N516. Dit betekent dat deze niet worden
aangetast en het effect verwaarloosbaar (0) is.
De beschermde stads- of dorpsgezichten liggen niet in de buurt van de N516 en zullen derhalve
ook niet worden aangetast. Het effect is dus verwaarloosbaar (0) (zie tabel 5.5.10).
Tabel 5.5.10: Effect cultuurhistorie en landschap
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
132 Verbreding
N516 Kolkweg

Stelling van Amsterdam en
Beemster
Molenbiotopen
Stolpboerderijen
Beschermde stads- en
dorpsgezichten

Effect

Beoordeling

Geen aantasting

0

Geen aantasting
Geen aantasting
Geen aantasting

0
0
0

133 Aansluiting N516 x Vlinder t.b.v. wijk Poelenburg en Achtersluispolder
De maatregel ligt niet in de omgeving van de Stelling van Amsterdam en de Beemster, zodat
beide werelderfgoederen door deze maatregel niet beïnvloed worden. De effecten hierop zijn
daarom verwaarloosbaar (0).
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Er liggen geen molenbiotopen of stolpboerderijen bij de N516. Dit betekent dat deze niet worden
aangetast en het effect verwaarloosbaar (0) is.
De beschermde stads- of dorpsgezichten liggen niet in de buurt van de N516 en zullen derhalve
ook niet worden aangetast. Het effect is dus verwaarloosbaar (0) (zie tabel 5.5.11).
Tabel 5.5.11: Effect cultuurhistorie en landschap
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
133 Aansluiting
N516 x Vlinder
t.b.v. wijk
Poelenburg en
Achtersluispolder

Stelling van Amsterdam en
Beemster
Molenbiotopen
Stolpboerderijen
Beschermde stads- en
dorpsgezichten

Effect

Beoordeling

Geen aantasting

0

Geen aantasting
Geen aantasting
Geen aantasting

0
0
0

135 Vaste oeververbinding Noordzeekanaal
De maatregel ligt niet in de omgeving van de Stelling van Amsterdam en de Beemster, zodat
beide werelderfgoederen door deze maatregel niet beïnvloed worden. De effecten hierop zijn
daarom verwaarloosbaar (0).
Er liggen geen molenbiotopen of stolpboerderijen bij oevers van het Noordzeekanaal bij
Hembrug of Westpoort. Dit betekent dat deze niet worden aangetast en het effect
verwaarloosbaar (0) is.
De beschermde stads- of dorpsgezichten liggen niet in de buurt van het Noordzeekanaal ter
hoogte van Hembrug en zullen derhalve ook niet worden aangetast. Het effect is dus
verwaarloosbaar (0) (zie tabel 5.5.12).
Tabel 5.5.12: Effect cultuurhistorie en landschap
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
135 Vaste
oeververbinding
Noordzeekanaal

Stelling van Amsterdam en
Beemster
Molenbiotopen
Stolpboerderijen
Beschermde stads- en
dorpsgezichten

Effect

Beoordeling

Geen aantasting

0

Geen aantasting
Geen aantasting
Geen aantasting

0
0
0

139 140 Afwaarderen A7 Prins Bernardplein - Knooppunt Zaandam
Het afwaarderen van de A7 naar een provinciale weg is wel een fysieke ingreep omdat er borden
en belijning aangepast zullen moeten worden, maar met de weg zelf hoeft er niets te gebeuren.
Dit betekent dat deze ingreep geen invloed heeft op de landschappelijke en cultuurhistorische
waarden. Niet alleen zijn geen van de beoordeelde waarden aanwezig in de omgeving van de
ingreep, maar de ingreep leidt bovendien tot een minder grote impact van dit deel van de A7 op
de omgeving. Op de effecten voor de Stelling van Amsterdam, de Beemster, molenbiotopen,
stolpboerderijen en beschermde stads- of dorpsgezichten scoort deze maatregel daarom als
verwaarloosbaar effect (0) (zie tabel 5.4.13).
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Tabel 5.5.13: Effect cultuurhistorie en landschap
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
139 140
Afwaarderen A7
Prins Bernardplein Knooppunt
Zaandam

Stelling van Amsterdam en
Beemster
Molenbiotopen
Stolpboerderijen
Beschermde stads- en
dorpsgezichten

Effect

Beoordeling

Geen aantasting

0

Geen aantasting
Geen aantasting
Geen aantasting

0
0
0

154 168 Hoofdrichting richten (Purmerend-Zaandam) in Knooppunt Zaandam
De maatregel ligt niet in de omgeving van de Stelling van Amsterdam en de Beemster, zodat
beide werelderfgoederen door deze maatregel niet beïnvloed worden. De effecten hierop zijn
daarom verwaarloosbaar (0).
Er liggen geen molenbiotopen of stolpboerderijen het knooppunt Zaandam. Dit betekent dat
deze niet worden aangetast en het effect verwaarloosbaar (0) is.
De beschermde stads- of dorpsgezichten liggen niet in de buurt van het knooppunt Zaandam en
zullen derhalve ook niet worden aangetast. Het effect is dus verwaarloosbaar (0) (zie
tabel 5.5.14).
Tabel 5.5.14: Effect cultuurhistorie en landschap
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
154 168
Hoofdrichting
richten
(PurmerendZaandam) in
Knooppunt
Zaandam

5.6

Water

5.6.1

Beschrijving

Stelling van Amsterdam en
Beemster
Molenbiotopen
Stolpboerderijen
Beschermde stads- en
dorpsgezichten

Effect

Beoordeling

Geen aantasting

0

Geen aantasting
Geen aantasting
Geen aantasting

0
0
0

Waterkeringen
In het deelgebied Zaanstad liggen verschillende regionale keringen, die de scheiding van de
afzonderlijke polders en droogmakerijen vormen. De A7 en de A8 kruisen verschillende van deze
waterkeringen (zie figuur 5.6.1). Ook een aantal andere maatregelen liggen in de directe
omgeving van de regionale waterkeringen.
Rondom het Noordzeekanaal ligt de primaire waterkering. Vanaf het knooppunt A7/A8 met de
N516 tot het Coenplein (knooppunt A8 – A10) loopt de snelweg evenwijdig aan de waterkering,
bij het Coenplein kruist de A10 de primaire waterkering.
Tijdens de uitvoering van maatregelen en in de definitieve situatie moeten de stabiliteit en de
kerende hoogte van de waterkeringen gewaarborgd blijven in verband met de waterveiligheid.
Uitgangspunt is dat hieraan in het geval van de maatregelen in deze regio wordt voldaan.
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Figuur 5.6.1: Waterkeringen (Bron: Database Hoogheemraadschap Noorderkwartier)

Vaarwegen
In dit deelgebied zijn verschillende vaarwegen aanwezig (zie figuur 5.6.2). De Zaan vormt een
belangrijke vaarweg. Daarnaast zijn het Noordzeekanaal en de Voorzaan vaarroutes, alsmede de
Nauernasche Vaart. De vaarwegen zijn van belang voor de binnenscheepvaart en voor de
recreatieve scheepvaart.
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Figuur 5.6.2: Vaarwegen (bron: Database Hoogheemraadschap Noorderkwartier, Watervisie 2021 Provincie
Noord-Holland)

KRW-oppervlaktewaterlichamen
De vaarwegen en een groot aantal waterlopen in de waterrijke veenweidegebieden zijn tevens
aangewezen als oppervlaktewaterlichaam volgens de KRW (Europese Kaderrichtlijn Water).
Zuidelijk van de Wijde Wormer maken ook de bermsloten langs de A7 en de A8 deel uit van de
KRW-oppervlaktewaterlichamen. In figuur 5.6.3 zijn de KRW-wateren en de beoordeling van de
waterkwaliteit in 2015 weergegeven. De kwaliteit van de waterlichamen in deze deelregio is
voornamelijk ontoereikend. Ten westen van de bebouwingsconcentratie van de Zaanstreek is de
kwaliteit echter hoofdzakelijk matig (beter dan ontoereikend).
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Figuur 5.6.3: Oppervlaktewaterlichamen KRW inclusief beoordeling waterkwaliteit 2015 (bron: Watervisie
2021, provincie Noord-Holland)

5.6.2

Beoordeling
4b 7 Vergroten capaciteit A8 tussen kp Zaandam - kp Coenplein (2x5)
In de buurt van de A8 tussen knooppunten Zaandam Coenplein liggen geen waterkeringen op
korte afstand. Omdat de maatregel buiten de (beschermingszone van de) waterkering ligt, is het
effect verwaarloosbaar (0).
Ook vaarwegen liggen op grotere afstand van de A8 op dit traject af. Deze blijven dus
ongewijzigd, zodat de effecten als verwaarloosbaar (0) zijn beoordeeld.
Aan weerszijden van de A8 op dit traject liggen KRW-oppervlaktewaterlichamen: evenwijdig aan
de weg en haaks hierop. Het gaat hier om een mogelijke aantasting van de oeverinrichting en
eventueel ook waterkwaliteit over een lange afstand (>100 meter). De waterkwaliteit van de
waterlichamen is ontoereikend. Het toevoegen van een of meerdere rijstroken zal leiden tot
aantasting van de waterlichamen. Dit hangt af van de wijze waarop in het ontwerp wordt
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omgegaan met de waterlichamen. Aangezien het effect in deze fase niet uitgesloten kan worden
wordt het als negatief beoordeeld (- -) (zie tabel 5.6.1).
Tabel 5.6.1: Effect Water
Maatregel
(nummer)
4b 7 Vergroten
capaciteit A8 tussen
kp Zaandam - kp
Coenplein (2x5)

Onderwerp

Effect

Beoordeling

Waterkeringen

Buiten de (beschermingszone) van de
waterkering
Ongewijzigd
Aantasting oeverinrichting of
waterkwaliteit (>100 m)

0

Vaarwegen
KRWoppervlaktewaterlichamen

0
--

4c 7 Vergroten capaciteit A8 tussen kp Zaandam - kp Coenplein (2x6)
In de buurt van de A8 tussen knooppunten Zaandam Coenplein liggen geen waterkeringen op
korte afstand. Omdat de maatregel buiten de (beschermingszone) van de waterkering ligt, is het
effect verwaarloosbaar (0).
Ook vaarwegen liggen op ruime afstand van de A8 op dit traject af. Deze blijven dus ongewijzigd,
dus de effecten hierop zijn verwaarloosbaar (0).
Aan weerszijden van de A8 op dit traject liggen KRW-oppervlaktewaterlichamen: evenwijdig aan
de weg en haaks hierop. Het gaat hier om een mogelijke aantasting van de oeverinrichting en
eventueel ook waterkwaliteit over een lange afstand (> 100 meter). De waterkwaliteit van de
waterlichamen is ontoereikend. Het toevoegen van een of meerdere rijstroken zal leiden tot
aantasting van de waterlichamen. Dit hangt af van de wijze waarop in het ontwerp wordt
omgegaan met de waterlichamen. Aangezien het effect in deze fase niet uitgesloten kan worden
wordt het als negatief beoordeeld (- -) (zie tabel 5.6.2).
Tabel 5.6.2: Effect Water
Maatregel
(nummer)
4c 7 Vergroten
capaciteit A8 tussen
kp Zaandam - kp
Coenplein (2x6)

Onderwerp

Effect

Beoordeling

Waterkeringen

Buiten de (beschermingszone) van de
waterkering
Ongewijzigd
Aantasting oeverinrichting of
waterkwaliteit (>100 m)

0

Vaarwegen
KRWoppervlaktewaterlichamen

0
--

5 6 Aanpassing aan kp Coenplein, richting Coentunnel
Deze maatregel leidt niet tot een fysieke ingreep in het gebied. Er wordt gebruik gemaakt van de
bestaande weg. Er wordt gebruik gemaakt van bestaande rijstroken en een zeer beperkte
verbreding van een van de rijstroken. Het gebied is bovendien al geheel geschikt gemaakt voor
gebruik als infrastructuur. Er treden daarom geen effecten op op waterkeringen, vaarwegen en
KRW-oppervlaktewaterlichamen en het effect is als verwaarloosbaar (0) beoordeeld (zie
tabel 5.6.3).
Tabel 5.6.3: Effect Water
Maatregel
(nummer)
5 6 Aanpassing aan
kp Coenplein,
richting Coentunnel

Onderwerp

Effect

Beoordeling

Waterkeringen

Buiten de (beschermingszone) van de
waterkering
Ongewijzigd
Geen invloed of op grote afstand

0

Vaarwegen
KRWoppervlaktewaterlichamen
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111 Knooppunt ontwikkeling TOD Kogerveld
In de buurt van de gebiedsontwikkeling Kogerveld is de Zaan een belangrijk aandachtspunt. Langs
de Zaan zijn waterkeringen aanwezig en de rivier zelf is als vaarweg van belang. Omdat nog niet
duidelijk is waar de gebiedsontwikkeling plaats gaat vinden, is het in stand houden van de
waterkering en de vaarweg een aandachtspunt. Aangezien zowel de waterkering als de vaarweg
beschermde aspecten zijn, zal hier bij de gebiedsontwikkeling rekening mee gehouden moeten
worden. Het effect op de vaarweg kan als verwaarloosbaar worden aangemerkt, omdat niet voor
de hand ligt dat de gebiedsontwikkeling in het water zal plaatsvinden. Ontwikkelingen in de
beschermingszone of kernzone van de dijk kunnen echter in deze fase nog niet worden
uitgesloten. Aangezien deze zones in de huidige situatie ook intensief bebouwd zijn wordt
uitgegaan van een mogelijk of beperkt negatief effect (-).
De Zaan is ook aangemerkt als KRW oppervlaktewaterlichaam. Daarnaast liggen er nog andere
van deze wateren rond het Kogerveld. Er is hier dus een mogelijk of beperkt negatief effect, wat
betekent dat het hier gaat om een mogelijke aantasting van de oeverinrichting en eventueel ook
waterkwaliteit over een lange afstand (> 100 meter) (- -) (zie tabel 5.6.4). Het effect is mede
afhankelijk van de locatiekeuze voor het verdichten van de woningen en de wijze waarop in deze
ontwikkeling omgegaan wordt met de waterlichamen.
Tabel 5.6.4: Effect Water
Maatregel
(nummer)
111 Knooppunt
ontwikkeling TOD
Kogerveld

Onderwerp

Effect

Beoordeling

Waterkeringen

In profiel van de vrije ruimte of in de
beschermingszone
Ongewijzigd
Aantasting oeverinrichting of
waterkwaliteit (<100 m)

-

Vaarwegen
KRWoppervlaktewaterlichamen

0
--

112 Knooppunt ontwikkeling TOD Zaandijk Zaanse Schans
In de buurt van de gebiedsontwikkeling Kogerveld is de Zaan een belangrijk aandachtspunt. Langs
de Zaan zijn waterkeringen aanwezig en de rivier zelf is als vaarweg van belang. Omdat nog niet
duidelijk is waar de gebiedsontwikkeling plaats gaat vinden, is het in stand houden van de
waterkering en de vaarweg een aandachtspunt. Aangezien zowel de waterkering als de vaarweg
beschermde aspecten zijn, zal hier bij de gebiedsontwikkeling rekening mee gehouden moeten
worden. Het effect op de vaarweg kan als verwaarloosbaar worden aangemerkt, omdat niet voor
de hand ligt dat de gebiedsontwikkeling in het water zal plaatsvinden. Ontwikkelingen in de
beschermingszone of kernzone van de dijk kunnen echter in deze fase nog niet worden
uitgesloten. Aangezien deze zones in de huidige situatie ook intensief bebouwd zijn wordt
uitgegaan van een mogelijk of beperkt negatief effect (-).
De Zaan is ook aangemerkt als KRW oppervlaktewaterlichaam. Daarnaast liggen er nog andere
van deze wateren rond het Kogerveld. Er is hier dus een mogelijk of beperkt negatief effect, wat
betekent dat het hier gaat om een mogelijke aantasting van de oeverinrichting en eventueel ook
waterkwaliteit over een lange afstand (> 100 meter) (- -) (zie
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tabel 5.6.5). Het effect is mede afhankelijk van de locatiekeuze voor het verdichten van de
woningen en de wijze waarop in deze ontwikkeling omgegaan wordt met de waterlichamen.
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Tabel 5.6.5: Effect Water
Maatregel
(nummer)
112 Knooppunt
ontwikkeling TOD
Zaandijk Zaanse
Schans

Onderwerp

Effect

Beoordeling

Waterkeringen

In profiel van de vrije ruimte of in de
beschermingszone
Ongewijzigd
Aantasting oeverinrichting of
waterkwaliteit (<100 m)

-

Vaarwegen
KRWoppervlaktewaterlichamen

0
--

114 Verbinding tussen N516 Kolkweg en Verl. Stellingweg (naar S118)
Tussen de N516 en de Verlengde Stellingweg en de mogelijke verbindingen daartussen ligt een
waterkering op korte afstand van de ingreep. De maatregel raakt gedeeltelijk aan de
beschermingszone van de waterkering. Het effect is daarom als beperkt negatief (-) beoordeeld.
Er liggen geen vaarwegen in het zoekgebied voor de verbinding tussen de N516 en de Verlengde
Stellingweg. Deze blijven dus ongewijzigd, dus de effecten hierop zijn verwaarloosbaar (0).
Aan weerszijden van de N516 en langs de A8 traject liggen KRW-oppervlaktewaterlichamen:
evenwijdig aan de weg en haaks hierop. Het gaat hier om een mogelijke aantasting van de
oeverinrichting en eventueel ook waterkwaliteit over een lange afstand (>100 meter), het gaat
hier dus om grote negatieve effecten (- -) (zie tabel 5.6.6). Het effect is mede afhankelijk van de
locatiekeuze voor de nieuwe verbinding en de wijze waarop in de uitvoering omgegaan wordt
met de waterlichamen.
Tabel 5.6.6: Effect Water
Maatregel
(nummer)
114 Verbinding
tussen N516
Kolkweg en Verl.
Stellingweg (naar
S118)

Onderwerp

Effect

Beoordeling

Waterkeringen

Buiten de (beschermingszone) van de
waterkering
Ongewijzigd
Aantasting oeverinrichting of
waterkwaliteit (>100 m)

-

Vaarwegen
KRWoppervlaktewaterlichamen

0
--

116 134 138 145 Brugopeningsregimes Zaanstad
Deze maatregel leidt niet tot een fysieke ingreep in het gebied. Op de effecten voor
waterkeringen, vaarwegen en KRW-oppervlaktewaterlichamen scoort deze maatregel daarom als
verwaarloosbaar effect (0) (zie tabel 5.6.7).
Tabel 5.6.7: Effect Water
Maatregel
(nummer)
116 134 138 145
Brugopeningsregimes
Zaanstad

Onderwerp

Effect

Beoordeling

Waterkeringen

Buiten de (beschermingszone) van de
waterkering
Ongewijzigd
Geen invloed of op grote afstand

0

Vaarwegen
KRWoppervlaktewaterlichamen

0
0

121 122 124 128 129 Aansluiting A8 Zaandijk West tweezijdig maken
Zowel waterkeringen als vaarwegen liggen op ruime afstand van toe- en afrit Zaandijk West.
Omdat de maatregel buiten de (beschermingszone) van de waterkering ligt en de vaarweg
ongewijzigd blijft, is het effect hierop verwaarloosbaar (0).
Aan weerszijden van de A8 en langs de (mogelijke) toe- en afritten liggen KRW-
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oppervlaktewaterlichamen: evenwijdig aan de weg en haaks hierop. Het gaat hier om een
mogelijke aantasting van de oeverinrichting en eventueel ook waterkwaliteit over een lange
afstand (> 100 meter), het gaat hier dus om grote negatieve effecten (- -) (zie tabel 5.6.8). Het
effect is mede afhankelijk van de locatiekeuze voor de nieuwe verbinding en de wijze waarop in
de uitvoering omgegaan wordt met de waterlichamen.
Deze beoordeling geldt zowel voor het realiseren van de extra onderdelen van de aansluiting als
voor het verhogen of verdiepen van de ligging van het spoor.
Tabel 5.6.8: Effect Water
Maatregel
(nummer)
121 122 124 128
129 Aansluiting A8
Zaandijk West
tweezijdig maken

Onderwerp

Effect

Beoordeling

Waterkeringen

Buiten de (beschermingszone) van de
waterkering
Ongewijzigd
Aantasting oeverinrichting of
waterkwaliteit (>100 m)

0

Vaarwegen
KRWoppervlaktewaterlichamen

0
--

123 Afsluiten A8 afrit 2 Zaandijk
Deze maatregel leidt tot het verwijderen van de bestaande toe- en afrit van de A8. Het
verwijderen van de toe- en afrit leidt niet tot aantasting van de vaarwegen, waterkeringen of
KRW-waterlichamen. Op de effecten voor deze onderwerpen scoort deze maatregel daarom als
verwaarloosbaar (0) (zie tabel 5.6.9).
Tabel 5.6.9: Effect Water
Maatregel
(nummer)
123 Afsluiten A8
afrit 2 Zaandijk

Onderwerp

Effect

Beoordeling

Waterkeringen

Buiten de (beschermingszone) van de
waterkering
Ongewijzigd
Geen invloed of op grote afstand

0

Vaarwegen
KRWoppervlaktewaterlichamen

0
0

132 Verbreding N516 Kolkweg
Langs de N516 liggen geen waterkeringen op korte afstand van de weg. Omdat de maatregel
buiten de (beschermingszone van de) waterkering ligt, is het effect verwaarloosbaar (0).
Er liggen geen vaarwegen in het zoekgebied voor de verbinding tussen de N516 en de Verlengde
Stellingweg. Deze blijven dus ongewijzigd, dus de effecten hierop zijn verwaarloosbaar (0).
Aan weerszijden van de N516 liggen KRW-oppervlaktewaterlichamen: evenwijdig aan de weg en
haaks hierop. Het gaat hier om een mogelijke aantasting van de oeverinrichting en eventueel ook
waterkwaliteit over een lange afstand (> 100 meter), het gaat hier dus om grote negatieve
effecten (- -) (zie tabel 5.6.10). Het effect is mede afhankelijk van de locatiekeuze voor de nieuwe
verbinding en de wijze waarop in de uitvoering omgegaan wordt met de waterlichamen.
Tabel 5.6.10: Effect Water
Maatregel
(nummer)
132 Verbreding
N516 Kolkweg

Onderwerp

Effect

Beoordeling

Waterkeringen

Buiten de (beschermingszone) van de
waterkering
Ongewijzigd
Aantasting oeverinrichting of
waterkwaliteit (>100 m)

0

Vaarwegen
KRWoppervlaktewaterlichamen
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133 Aansluiting N516 x Vlinder t.b.v. wijk Poelenburg en Achtersluispolder
In de omgeving van deze maatregel ligt geen waterkeringen op korte afstand van de ingreep .
Omdat de maatregel buiten de (beschermingszone van de) waterkering ligt, is het effect
verwaarloosbaar (0).
Er liggen geen vaarwegen in het gebied rondom de aansluiting tussen de N516 en de aansluiting
van de wijk Poelenburg. De effecten op vaarwegen zijn daarom verwaarloosbaar (0).
Aan weerszijden van de N516 liggen KRW-oppervlaktewaterlichamen: evenwijdig aan de weg en
haaks hierop. Het gaat hier om een mogelijke aantasting van de oeverinrichting en eventueel ook
waterkwaliteit over een lange afstand (> 100 meter), het gaat hier dus om grote negatieve
effecten (- -) (zie tabel 5.6.11).
Tabel 5.6.11: Effect Water
Maatregel
(nummer)
133 Aansluiting
N516 x Vlinder
t.b.v. wijk
Poelenburg en
Achtersluispolder

Onderwerp

Effect

Beoordeling

Waterkeringen

Buiten de (beschermingszone) van de
waterkering
Ongewijzigd
Aantasting oeverinrichting of
waterkwaliteit (>100 m)

0

Vaarwegen
KRWoppervlaktewaterlichamen

0
--

135 Vaste oeververbinding Noordzeekanaal
Aan de kant van de Zaanstreek ligt om het Hembrugterrein, ook ter hoogte van de huidige
Hempont, een regionale waterkering. Bij het maken van een vaste oeververbinding zal deze
zowel de kernzone als de beschermingszone van de waterkering kunnen beïnvloeden. Dit
betekent een negatief effect (- -).
Als uitgegaan wordt van een brug als vaste oeververbinding dan zal de oeververbinding de
vaarweg wijzigen, maar het ontwerp zal moeten voldoen aan de gestelde eisen m.b.t.
doorvaartbreedte, - hoogte of waterdiepte. Dit betekent een beperkt of mogelijk negatief effect
(-). Indien gekozen wordt voor een tunnel is geen sprake van beïnvloeding van de vaarweg,
uitgaande van voldoende waterdiepte.
Het Noordzeekanaal is geen KRW-oppervlaktewaterlichaam, dus hier zal geen invloed op zijn en
is dus verwaarloosbaar effect (0) (zie tabel 5.6.12).
Tabel 5.6.12: Effect Water
Maatregel
(nummer)
135 Vaste
oeververbinding
Noordzeekanaal

Onderwerp

Effect

Beoordeling

Waterkeringen
Vaarwegen

In de kernzone of het waterstaatswerk
Wijzigt, maar voldoet aan gestelde
eisen*
Geen invloed of op grote afstand

--

KRWoppervlaktewaterlichamen

0

*Gestelde eisen m.b.t. doorvaartbreedte, –hoogte of waterdiepte

139 140 Afwaarderen A7 Prins Bernardplein - Knooppunt Zaandam
Deze maatregel leidt tot beperkte aanpassingen van de weg, binnen het bestaande profiel van de
weg. Daarmee leiden de aanpassingen niet tot aantasting van de vaarwegen, waterkeringen of
KRW-waterlichamen. Op de effecten voor deze onderwerpen scoort deze maatregel daarom als
verwaarloosbaar (0) (zie tabel 5.6.13).
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Tabel 5.6.13: Effect Water
Maatregel
(nummer)
139 140
Afwaarderen A7
Prins Bernardplein Knooppunt
Zaandam

Onderwerp

Effect

Beoordeling

Waterkeringen

Buiten de (beschermingszone) van de
waterkering
Ongewijzigd
Geen invloed of op grote afstand

0

Vaarwegen
KRWoppervlaktewaterlichamen

0
0

154 168 Hoofdrichting richten (Purmerend-Zaandam) in Knooppunt Zaandam
Rond het Knooppunt Zaandam liggen geen (regionale) waterkeringen of vaarwegen. Aangezien
hier geen invloed op zal zijn, wordt dit beoordeeld als verwaarloosbaar effect (0).
Langs en binnen het knooppunt Zaandam liggen verschillende KRW-oppervlaktewaterlichamen.
Deze worden over meer dan 100 meter aangetast bij het aanpassen van het knooppunt. Dit
betekent grote negatieve effecten (- -) (zie tabel 5.6.14).
Tabel 5.6.14: Effect Water
Maatregel
(nummer)
154 168
Hoofdrichting
richten
(PurmerendZaandam) in
Knooppunt
Zaandam

5.7

Natuur

5.7.1

Beschrijving

Onderwerp

Effect

Beoordeling

Waterkeringen

Buiten de (beschermingszone) van de
waterkering
Ongewijzigd
Aantasting oeverinrichting of
waterkwaliteit (>100 m)

0

Vaarwegen
KRWoppervlaktewaterlichamen

0
--

In

figuur 5.7.1 zijn de gebieden weergegeven van Natuur Netwerk Nederland (NNN) en Natura
2000-gebied. Er liggen enkele NNN-gebieden en Natura 2000-gebieden in en rond Zaandam. Aan
de oost- en noordkant van het knooppunt Zaandam liggen deze gebieden, evenals oostelijk van
de A8 en aan zowel de oostelijke als westelijke kant van de A7.
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Figuur 5.7.1: Uitsnede Zaanstreek Natura 2000-gebied en Natuur Netwerk Nederland (Bron:
Natuurbeheerplan Provincie Noord-Holland)
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Figuur 5.7.2: Ambitie-natuurdoeltypen ((Bron: Natuurbeheerplan Provincie Noord-Holland)

Scholekstergebieden zijn aanwezig, met name ten noordoosten van knooppunt Coenplein.
Daarnaast liggen er ten oosten van de A8, van Knooppunt Zaandam en evenwijdig aan de A7 –dit
laatste op enige afstand- weidevogelleefgebieden en voorstellen voor kerngebieden (zie
figuur 5.7.3). Deze gebieden liggen tevens ten noorden van de A7 en ten westen van Zaandam
(Polder Westzaan).
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Figuur 5.7.3: Uitsnede Zaanstreek Weidevogelkerngebieden (Bron: Natuurbeheerplan Provincie NoordHolland)

5.7.2

Beoordeling
4b 7 Vergroten capaciteit A8 tussen kp Zaandam - kp Coenplein (2x5)
Het vervangen van de spitstroken door volwaardige rijstroken leidt niet tot ruimtebeslag in
Natura 2000-gebied. Er is een toename van stikstofdepositie in verband met de verkeer
aantrekkende werking van A8 en door verplaatsing van de weg. Door verplaatsing van de A8
komt de weg dichter bij het Natura 2000-gebied te liggen (oostzijde), wat (dus) voor toename
stikstofdepositie kan zorgen. Daarnaast is er sprake van extra verstoring omdat de weg nog
dichter bij het gebied komt te liggen. Het aangrenzende Natura 2000-gebied betreft
habitatrichtlijngebied en geen vogelrichtlijn gebied, deze laatste ligt op grotere afstand. Dit
betekent dat de instandhoudingsdoelen (habitattypen en –soorten) in het aangrenzende Natura
2000-gebied minder gevoelig zijn voor verstoring. Het gaat hier dus om verstoring én toename
van stikstofdepositie, dus een groot negatief effect op Natura 2000-gebied (- -).
Voor NNN-gebied overlapt de maatregel geheel met Natura 2000-gebied. Het gaat hier om
toename van verstoring, dus een mogelijk of beperkt negatief effect (-).
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Er is sprake van zowel scholeksterleefgebied als weidevogelleefgebied ten oosten van de weg. Bij
het verbreden van de A8 geldt een toename van verstoring, wat overeen komt met een beperkt
negatief effect (-) (zie tabel 5.7.1).
Tabel 5.7.1: Effecten natuur
Maatregel
4b 7 Vergroten
capaciteit A8 tussen
kp Zaandam - kp
Coenplein (2x5)

Onderwerp

Effect

Beoordeling

Natura 2000

Verstoring én toename van
stikstofdepositie
Toename verstoring
Toename verstoring

--

NNN
Weidevogelgebied

-

4c 7 Vergroten capaciteit A8 tussen kp Zaandam - kp Coenplein (2x6)
Er is een toename van stikstofdepositie in verband met de verkeer aantrekkende werking van A8
en door verplaatsing van de weg. Door verplaatsing van de A8 komt de weg dichter bij het Natura
2000-gebied te liggen (oostzijde), wat (dus) voor toename stikstofdepositie kan zorgen.
Daarnaast is er sprake van extra verstoring omdat de weg nog dichter bij het gebied komt te
liggen. Het aangrenzende Natura 2000-gebied betreft habitatrichtlijngebied en geen vogelrichtlijn
gebied, deze laatste ligt op grotere afstand. Dit betekent dat de instandhoudingsdoelen
(habitattypen en –soorten) in het aangrenzende Natura 2000-gebied minder gevoelig zijn voor
verstoring. Bij het ontwerpen van de maatregelen is zoveel mogelijk ontworpen om buiten de
Natura 2000-gebieden te blijven. Dat is echter niet mogelijk bij deze maatregel. Daardoor leidt de
maatregel tot ruimtebeslag en een toename van stikstofdepositie en verstoring. Dit betekent een
groot negatief effect op Natura 2000-gebied (- -).
Het gaat hier dus om ruimtebeslag, verstoring én toename van stikstofdepositie, dus een groot
negatief effect op Natura 2000-gebied (- -).
Bij ruimtebeslag in Natura 2000-gebieden is de kans groter dat een significant negatief effect niet
uitgesloten kan worden en dat er bij de toets aan de gebiedsbescherming een ADC-traject
doorlopen dient te worden. Gezien de recente arresten (arrest van Orleans, Briels arrest) worden
natuurmaatregelen sneller beschouwd als compenserende maatregelen. ADC-trajecten worden
beschouwd als zeer risicovol en daardoor wordt de vergunbaarheid voor deze maatregel onzeker.
In het ADC-traject is het moeilijk om te voldoen aan de criteria ‘geen alternatieven’ en
‘dwingende redenen van groot openbaar belang’. Deze criteria zijn moeilijk te onderbouwen.
Voor NNN-gebied overlapt de maatregel geheel met Natura 2000-gebied. Het gaat hier dus om
toename verstoring, dus een mogelijk of beperkt negatief effect (-).
Er is sprake van zowel scholeksterleefgebied als weidevogelleefgebied ten oosten van de weg. Bij
verbreden van de A8 geldt een toename van verstoring, wat overeen komt met een beperkt
negatief effect (-) (zie tabel 5.7.2).
Tabel 5.7.2: Effecten natuur
Maatregel
4c 7 Vergroten
capaciteit A8 tussen
kp Zaandam - kp
Coenplein (2x6)

Onderwerp

Effect

Beoordeling

Natura 2000

Verstoring én toename van
stikstofdepositie
Toename verstoring
Toename verstoring

--

NNN
Weidevogelgebied

-

5 6 Aanpassing aan kp Coenplein, richting Coentunnel
Het in gebruik nemen van de rijstroken in knooppunt Coenplein leidt niet tot een fysieke ingreep
in het gebied. Er wordt gebruik gemaakt van bestaande rijstroken en een zeer beperkte
verbreding van een van de rijstroken. Het gebied is bovendien al geheel geschikt gemaakt voor
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gebruik als infrastructuur. Wel is er sprake van een toename van stikstofdepositie in verband met
verkeer aantrekkende werking van het knooppunt. Dit leidt tot een negatief effect op Natura
2000-gebied (-).
De maatregel ligt niet bij NNN-gebied in de omgeving, maar op dusdanige afstand dat een effect
op NNN-gebied verwaarloosbaar is (0).
Er is sprake van scholeksterleefgebied ten noordoosten van het knooppunt. Dit betekent
verstoring van het leefgebied. Er is geen sprake van weidevogelleefgebied. De maatregel scoort
op dit punt dus mogelijk of beperkt negatief (-) (zie tabel 5.7.3).
Tabel 5.7.3: Effecten natuur
Maatregel
5 6 Aanpassing aan
kp Coenplein,
richting Coentunnel

Onderwerp

Effect

Beoordeling

Natura 2000
NNN
Weidevogelgebied

Toename van stikstofdepositie
Geen effect
Toename verstoring

0
-

111 Knooppunt ontwikkeling TOD Kogerveld
Het gaat hier om een gebiedsopgave en deze zal leiden tot een toename van het gebruik van OVvoorzieningen. Gezien de omvang (lokaal) van het voornemen (kleinschalig) en de ligging binnen
bebouwd gebied, de toename van het gebruik van OV (lokaal minder stikstofdepositie) en de
grote afstand tot deze gebieden is het effect op deze gebieden is verwaarloosbaar (0) (zie
tabel 5.7.4).
Beschermde natuurgebieden zijn hier Natura 2000-gebieden, NNN-gebieden en
weidevogelgebieden (incl. scholeksterleefgebied).
Tabel 5.7.4: Effecten natuur
Maatregel
111 Knooppunt
ontwikkeling TOD
Kogerveld

Onderwerp

Effect

Beoordeling

Natura 2000
NNN
Weidevogelgebied

Geen effect
Geen effect
Geen effect

0
0
0

112 Knooppunt ontwikkeling TOD Zaandijk Zaanse Schans
Het gaat hier om een gebiedsopgave en deze zal leiden tot een toename van het gebruik van OVvoorzieningen. Er is sprake van een maatregel met een beperkte omvang, toename van het
gebruik van OV en een grote afstand tot de beschermde natuurgebieden. Beschermde
natuurgebieden zijn hier Natura 2000-gebieden, NNN-gebieden en weidevogelgebieden (incl.
scholeksterleefgebied). Het effect op deze gebieden is verwaarloosbaar (0) (zie tabel 5.7.5).
Tabel 5.7.5: Effecten natuur
Maatregel
112 Knooppunt
ontwikkeling TOD
Zaandijk Zaanse
Schans

Onderwerp

Effect

Beoordeling

Natura 2000
NNN
Weidevogelgebied

Geen effect
Geen effect
Geen effect

0
0
0

114 Verbinding tussen N516 Kolkweg en Verl. Stellingweg (naar S118)
Deze maatregel bestaat uit het maken van een (nieuwe) verbinding tussen de N516 en Verlengde
Stellingweg om het verkeer beter te laten doorstromen, wat een afname van stikstofdepositie
betekent. Ook ligt deze mogelijke nieuwe verbinding verder af van Natura 2000-gebieden ten
opzichte van de A8 waar het verkeer nu overheen rijdt, waardoor hierdoor ook minder
stikstofdepositie plaats vindt. Het gaat hier dus om een afname van stikstofdepositie voor Natura
2000-gebied, dus een mogelijk of beperkt positief effect (+).
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De maatregel ligt niet bij NNN-gebied in de omgeving, maar op dusdanige afstand dat een effect
op NNN-gebied verwaarloosbaar is (0).
Er is sprake van scholeksterleefgebied ten noordoosten van het knooppunt. Doordat in het
ontwerp is gekozen voor een verbinding aan de zuidwestzijde van de A8 en het knooppunt, is er
een verbetering voor dit leefgebied. Er is geen sprake van weidevogelleefgebied. De maatregel
scoort op dit punt dus mogelijk of beperkt positief (+). (zie tabel 5.7.6).
Tabel 5.7.6: Effecten natuur
Maatregel
114 Verbinding
tussen N516
Kolkweg en Verl.
Stellingweg (naar
S118)

Onderwerp

Effect

Beoordeling

Natura 2000
NNN
Weidevogelgebied

Afname stikstofdepositie
Geen effect
Toename verstoring

+
0
+

116 134 138 145 Brugopeningsregimes Zaanstad
Gezien de beperkte omvang van het voornemen (lokaal) en de grote afstand tot de beschermde
natuurgebieden is het effect op deze gebieden verwaarloosbaar (0) (zie tabel 5.7.7). Beschermde
natuurgebieden zijn hier Natura 2000-gebieden, NNN-gebieden en weidevogelleefgebieden (incl.
scholeksterleefgebied).
Tabel 5.7.7: Effecten natuur
Maatregel
116 134 138 145
Brugopeningsregimes
Zaanstad

Onderwerp

Effect

Beoordeling

Natura 2000
NNN
Weidevogelgebied

Geen effect
Geen effect
Geen effect

0
0
0

121 122 124 128 129 Aansluiting A8 Zaandijk West tweezijdig maken
Bij het ontwerpen is zo veel mogelijk buiten Natura 2000-gebieden gebleven. Bij deze maatregel
vindt er geen ruimtebeslag plaats in Natura 2000-gebied. Er is sprake van een toename van
stikstofdepositie in verband met verkeer aantrekkende werking van de toe- en afritten van de A8
en door verplaatsing van de toe- en afritten. Door het maken van een extra toe- en afrit komt de
weg dichter bij het Natura 2000-gebied te liggen, wat (dus) voor toename stikstofdepositie kan
zorgen. Daarnaast is er sprake van extra verstoring omdat de weg nog dichter bij het gebied komt
te liggen. Het aangrenzende Natura 2000-gebied betreft habitatrichtlijngebied en geen
vogelrichtlijn gebied, deze laatste ligt op grotere afstand. Dit betekent dat de
instandhoudingsdoelen (habitattypen en –soorten) in het aangrenzende Natura 2000-gebied
minder gevoelig zijn voor verstoring. Het gaat hier dus om verstoring én toename van
stikstofdepositie, dus een groot negatief effect op Natura 2000-gebied (- -).
Voor NNN-gebied overlapt de maatregel geheel met Natura 2000-gebied. Het gaat hier dus om
toename verstoring, dus een mogelijk of beperkt negatief effect (-).
Er is geen sprake van scholeksterleefgebied. Ten noordwesten van het knooppunt ligt er
weidevogelleefgebied. Het zou hier aan de noordelijke zijde weg gaan om een
Haarlemmermeeraansluiting door het weidevogelleefgebied, wat aantasting en verstoring is. Het
gaat hier dus om een groot negatief effect (- -) (zie tabel 5.7.8).
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Deze beoordeling wordt niet beïnvloed door het verhogen of verdiepen van de ligging van het
spoor. Deze ingreep vindt grotendeels binnenstedelijk plaats en heeft geen invloed op de
beschermde natuurgebieden.
Tabel 5.7.8: Effecten natuur
Maatregel
121 122 124 128
129 Aansluiting A8
Zaandijk West
tweezijdig maken

Onderwerp

Effect

Beoordeling

Natura 2000

Verstoring én toename van
stikstofdepositie
Toename verstoring
Ruimtebeslag én toename verstoring

--

NNN
Weidevogelgebied

--

123 Afsluiten A8 afrit 2 Zaandijk
Bij het afsluiten van afrit 2 Zaandijk zal afrit 3 Zaandijk-West intensiever worden gebruikt. Deze
afrit ligt dichterbij Natura 2000-gebied, wat voor een toename van stikstofdepositie kan zorgen.
Daarnaast is er sprake van extra verstoring omdat de gebruikte weg dichter bij het gebied ligt.
Het aangrenzende Natura 2000-gebied betreft habitatrichtlijngebied en geen vogelrichtlijn
gebied, deze laatste ligt op grotere afstand. Dit betekent dat de instandhoudingsdoelen
(habitattypen en –soorten) in het aangrenzende Natura 2000-gebied minder gevoelig zijn voor
verstoring. Het gaat hier dus om verstoring én toename van stikstofdepositie, dus een groot
negatief effect op Natura 2000-gebied (- -).
Voor NNN-gebied overlapt de maatregel geheel met Natura 2000-gebied. Het gaat hier dus om
toename verstoring, dus een mogelijk of beperkt negatief effect (-).
Er is geen sprake van scholeksterleefgebied. Ten noordwesten van de af- en toerit bij ZaandijkWest ligt er weidevogelleefgebied. Bij een intensiever gebruik van deze af- en toerit gaat het om
(extra) verstoring van dit leefgebied. Het gaat hier dus om een beperkt negatief effect (-) (zie
tabel 5.7.9).
Tabel 5.7.9: Effecten natuur
Maatregel
123 Afsluiten A8
afrit 2 Zaandijk

Onderwerp

Effect

Beoordeling

Natura 2000

Verstoring én toename van
stikstofdepositie
Toename verstoring
Toename verstoring

--

NNN
Weidevogelgebied

-

132 Verbreding N516 Kolkweg
De N516 ligt op grote afstand van Natura 2000-gebieden, NNN-gebieden en
weidevogelleefgebieden (incl. scholeksterleefgebied). Hierdoor is het effect op deze gebieden is
verwaarloosbaar (0) (zie tabel 5.7.10) , gezien de beperkte omvang (lokaal) van het voornemen
en de grote afstand tot deze gebieden.
Tabel 5.7.10: Effecten natuur
Maatregel
Onderwerp
132 Verbreding
N516 Kolkweg

Natura 2000
NNN
Weidevogelgebied

Effect

Beoordeling

Geen effect
Geen effect
Geen effect

0
0
0

133 Aansluiting N516 x Vlinder t.b.v. wijk Poelenburg en Achtersluispolder
De N516 ligt op relatief grote afstand van Natura 2000-gebieden, NNN-gebieden en
weidevogelleefgebieden (incl. scholeksterleefgebied). Gezien de beperkte omvang (lokaal) van
het voornemen en deafstand tot deze gebieden is het effect op deze gebieden verwaarloosbaar
(0) (zie tabel 5.7.11).
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Tabel 5.7.11: Effecten natuur
Maatregel
Onderwerp
133 Aansluiting
N516 x Vlinder
t.b.v. wijk
Poelenburg en
Achtersluispolder

Natura 2000
NNN
Weidevogelgebied

Effect

Beoordeling

Geen effect
Geen effect
Geen effect

0
0
0

135 Vaste oeververbinding Noordzeekanaal
De oeververbinding ligt op relatief grote afstand van Natura 2000-gebieden, NNN-gebieden en
weidevogelleefgebieden (incl. scholeksterleefgebied). Hierdoor is het effect op deze gebieden
verwaarloosbaar (0) (zie tabel 5.7.12), gezien beperkte omvang (lokaal) van het voornemen en
afstand tot deze gebieden.
Tabel 5.7.12: Effecten natuur
Maatregel
Onderwerp
135 Vaste
oeververbinding
Noordzeekanaal

Natura 2000
NNN
Weidevogelgebied

Effect

Beoordeling

Geen effect
Geen effect
Geen effect

0
0
0

139 140 Afwaarderen A7 Prins Bernardplein - Knooppunt Zaandam
Door het afwaarderen van de A7 naar een provinciale weg tussen het Prins Bernardplein en het
Knooppunt Zaandam verandert er weinig tot niets aan de verkeersintensiteit van de weg.
Daarnaast verandert de ligging van de weg niet. Deze maatregel heeft daarom geen effecten op
Natura 2000-gebied, NNN-gebied of weidevogelgebied (zie tabel 5.7.13).
Tabel 5.7.13: Effecten natuur
Maatregel
Onderwerp
139 140
Afwaarderen A7
Prins Bernardplein Knooppunt
Zaandam

Natura 2000
NNN
Weidevogelgebied

Effect

Beoordeling

Geen effect
Geen effect
Geen effect

0
0
0

154 168 Hoofdrichting richten (Purmerend-Zaandam) in Knooppunt Zaandam
Bij het ontwerpen van deze maatregel is ruimtebeslag in Natura 2000-gebied voorkomen. Er is
een toename van stikstofdepositie in verband met de verkeer aantrekkende werking van de
A7/A8 en door aanpassingen van het knooppunt. Door het richten van de hoofdrichting in het
knooppunt komt de weg dichter bij het Natura 2000-gebied te liggen (oostzijde), wat (dus) voor
toename stikstofdepositie kan zorgen. Daarnaast is er sprake van extra verstoring omdat de weg
nog dichter bij het gebied komt te liggen. Het aangrenzende Natura 2000-gebied betreft
habitatrichtlijngebied en geen vogelrichtlijn gebied, deze laatste ligt op grotere afstand. Doordat
de maatregel grenst aan habitatrichtlijn gebied, geldt dat de kans op aantasting van de kwaliteit
van het gebied door verstoring (bijv. door geluid en optische verstoring) beperkter is.
Habitattypen zijn niet gevoelig voor deze verstoring, maar typische soorten die mede de kwaliteit
van de habitattypen bepalen, kunnen dat wel zijn. Het gaat hier dus om mogelijke verstoring én
een toename van stikstofdepositie, dus een groot negatief effect op Natura 2000-gebied (- -).
Voor NNN-gebied overlapt de maatregel geheel met Natura 2000-gebied. Het gaat hier dus om
toename van verstoring, dus een mogelijk of beperkt negatief effect (-).
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Er is sprake van zowel scholeksterleefgebied als weidevogelleefgebied ten oosten van het
knooppunt Zaandam. Bij het richten van de hoofdrichting in het kruispunt geldt een toename van
verstoring, wat overeen komt met een beperkt negatief effect (-) (zie tabel 5.7.14).
Tabel 5.7.14: Effecten natuur
Maatregel
Onderwerp
154 168
Hoofdrichting
richten
(PurmerendZaandam) in
Knooppunt
Zaandam

5.8

Luchtkwaliteit

5.8.1

Beoordeling

Natura 2000
NNN
Weidevogelgebied

Effect

Beoordeling

Verstoring én toename van
stikstofdepositie
Toename verstoring
Toename verstoring

--

4b 7 Vergroten capaciteit A8 tussen kp Zaandam - kp Coenplein (2x5)
Lokaal leidt deze maatregel tot meer auto’s over de snelweg en daarmee tot een licht negatief
effect (-) voor de luchtkwaliteit in deze omgeving. Corridorbreed zorgt de verbreding voor een
betere doorstroming en ontlasting van het onderliggende wegennet, zodat de maatregel als
beperkt positief (+) wordt beoordeeld (zie tabel 5.8.1). Het opheffen van de stagnatie door de
maatregel weegt zwaarder. Daarbij telt tevens mee, dat verkeer vanuit het onderliggend
wegennet naar het hoofdwegennet wordt getrokken. Daarmee treedt een verbetering van de
luchtkwaliteit op andere plekken in de omgeving (in de corridor) op.
Tabel 5.8.1: Effect Luchtkwaliteit
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
4b 7 Vergroten
capaciteit A8
tussen kp
Zaandam - kp
Coenplein (2x5)

Luchtkwaliteit

Effect

Beoordeling
lokaal

Beoordeling
corridorbreed

Beperkte verslechtering |
Beperkte verbetering

-

+

4c 7 Vergroten capaciteit A8 tussen kp Zaandam - kp Coenplein (2x6)
Lokaal leidt deze maatregel tot veel meer auto’s over de snelweg en daarmee tot een negatief
effect (- -) voor de luchtkwaliteit in de omgeving. Corridorbreed zorgt de verbreding voor een
betere doorstroming en ontlasting van het onderliggende wegennet, zodat de maatregel als
beperkt positief (+) wordt beoordeeld (zie tabel 5.8.2). Het opheffen van de stagnatie door de
maatregel weegt zwaarder. Daarbij telt tevens mee, dat verkeer vanuit het onderliggend
wegennet naar het hoofdwegennet wordt getrokken. Daarmee treedt een verbetering van de
luchtkwaliteit op andere plekken in de omgeving (in de corridor) op. Het effect zal door de
grotere vergroting tevens groter zijn. Voor de lokale beoordeling is dit zichtbaar in de zwaarder
negatieve beoordeling. Corridorbreed is een dergelijk extra positieve beoordeling voor de
luchtkwaliteit niet te verantwoorden.
Tabel 5.8.2: Effect Luchtkwaliteit
Maatregel
Onderwerp
(nummer)

Effect
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4c 7 Vergroten
capaciteit A8
tussen kp
Zaandam - kp
Coenplein (2x6)

Luchtkwaliteit

Beperkte verslechtering |
Beperkte verbetering

--

+

5 6 Aanpassing aan kp Coenplein, richting Coentunnel
Lokaal leidt deze maatregel tot meer auto’s over de snelweg en daarmee tot een licht negatief
effect (-) voor de luchtkwaliteit rondom de snelweg. Corridorbreed zal de maatregel leiden tot
een betere doorstroming en ontlasting van het onderliggende wegennet, zodat de maatregel als
beperkt positief (+) wordt beoordeeld (zie tabel 5.8.3). Het opheffen van de stagnatie door de
maatregel weegt zwaarder. Daarbij telt tevens mee, dat verkeer vanuit het onderliggend
wegennet naar het hoofdwegennet wordt getrokken. Daarmee treedt een verbetering van de
luchtkwaliteit op andere plekken in de omgeving (in de corridor) op.
Tabel 5.8.3: Effect Luchtkwaliteit
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
5 6 Aanpassing
aan kp Coenplein,
richting
Coentunnel

Luchtkwaliteit

Effect

Beoordeling
lokaal

Beoordeling
corridorbreed

Beperkte verslechtering |
Beperkte verbetering

-

+

111 Knooppunt ontwikkeling TOD Kogerveld
Lokaal leidt de ontwikkeling tot meer auto’s. Omdat de woningen rondom een OV-knooppunt
worden gebouwd, zal het aantal nieuwe bewegingen met auto’s beperkt worden. Dit is als
neutraal (0) beoordeeld. Ter plaatse van de TOD zullen meer auto’s gaan rijden, maar doordat
ervan wordt uitgegaan dat de woningen en voorzieningen elders niet zullen worden gebouwd,
leidt dat op andere plaatsen tot minder autobewegingen en daarmee tot minder
luchtverontreiniging. Corridorbreed wordt de ontwikkeling als licht positief (+) beoordeeld,
aangezien het OV wordt gestimuleerd. (zie tabel 5.8.4).
Tabel 5.8.4: Effect Luchtkwaliteit
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
111 Knooppunt
ontwikkeling TOD
Kogerveld

Luchtkwaliteit

Effect

Beoordeling
lokaal

Beoordeling
corridorbreed

Beperkte verslechtering | Geen
effect

0

+

112 Knooppunt ontwikkeling TOD Zaandijk Zaanse Schans
Lokaal leidt de ontwikkeling tot meer auto’s. Omdat de woningen rondom een OV-knooppunt
worden gebouwd, zal het aantal nieuwe bewegingen met auto’s beperkt worden. Dit is als
neutraal (0) beoordeeld. Ter plaatse van de TOD zullen meer auto’s gaan rijden, maar doordat
ervan wordt uitgegaan dat de woningen en voorzieningen elders niet zullen worden gebouwd,
leidt dat op andere plaatsen tot minder autobewegingen en daarmee tot minder
luchtverontreiniging. Corridorbreed wordt de ontwikkeling als licht positief (+) beoordeeld,
aangezien het OV wordt gestimuleerd.
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Tabel 5.8.5: Effect Luchtkwaliteit
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
112 Knooppunt
ontwikkeling TOD
Zaandijk Zaanse
Schans

Luchtkwaliteit

Effect

Beoordeling
lokaal

Beoordeling
corridorbreed

Beperkte verslechtering | Geen
effect

0

+

114 Verbinding tussen N516 Kolkweg en Verl. Stellingweg (naar S118)
De kruisingen onder de A8 worden ontlast en de nieuwe verbindingsweg komt verder van de
woonwijken af te liggen. Ook de verbeterde doorstroming zorgt ervoor dat dit lokaal als licht
positief effect (+) is beoordeeld (het opheffen van stagnatie van het verkeer weegt zwaarder voor
de luchtkwaliteit dan het toevoegen van de hoeveelheid motorvoertuigen die door deze
maatregel over deze weg zullen rijden). Corridorbreed wordt de ontwikkeling als neutraal (0)
beoordeeld, omdat de ingreep geen invloed heeft op de doorstroming op het hoofdwegennet
(zie tabel 5.8.6) en daardoor in de wijdere omgeving tot weinig wijziging van het verkeer leidt.
Tabel 5.8.6: Effect Luchtkwaliteit
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
114 Verbinding
tussen N516
Kolkweg en Verl.
Stellingweg (naar
S118)

Luchtkwaliteit

Effect

Beoordeling
lokaal

Beoordeling
corridorbreed

Beperkte verbetering | Beperkte
verbetering

+

0

116 134 138 145 Brugopeningsregimes Zaanstad
Lokaal leidt deze maatregel tot een verbeterde doorstroming bij de bruggen dus tot minder
stilstaande auto’s. Dit geeft een beperkt positief effect (+) op de luchtkwaliteit. Corridorbreed zal
de maatregel eveneens een licht positief effect (+) hebben door het voorkomen van terugslag op
de A8 en toerit naar de A7 bij de brug in de A8 en doordat meer treinen kunnen rijden en
hierdoor mensen meer met het OV reizen (zie tabel 5.8.7).
Tabel 5.8.7: Effect Luchtkwaliteit
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
116 134 138 145
Brugopeningsregimes
Zaanstad

Luchtkwaliteit

Effect

Beoordeling
lokaal

Beoordeling
corridorbreed

Beperkte verbetering | Geen
effect

+

+

121 122 124 128 129 Aansluiting A8 Zaandijk West tweezijdig maken
Lokaal leidt deze maatregel tot een neutraal effect (0), aangezien nabij de locatie van de nieuwe
op-en afrit geen woningen zijn gelegen.
Corridorbreed zal de maatregel geen effect hebben en dit wordt als neutraal (0) beoordeeld. Het
verhogen of verdiepen van de ligging van het spoor heeft geen invloed op deze beoordeling (zie
tabel 5.8.8).
Tabel 5.8.8: Effect Luchtkwaliteit
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
121 122 124 128
129 Aansluiting
A8 Zaandijk West
tweezijdig maken

Luchtkwaliteit

Effect

Beoordeling
lokaal

Beoordeling
corridorbreed

Geen effect | Geen effect

0

0
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123 Afsluiten A8 afrit 2 Zaandijk
Lokaal leidt deze maatregel tot een positief effect (+), aangezien de af te sluiten afslagen naar
bewoond gebied leiden en dus lokaal minder verkeer tot gevolg hebben. Tegelijkertijd zullen de
mensen een omrijbeweging maken naar een andere aansluiting op de A8. Daardoor is het effect
beperkt positief. Corridorbreed zal de maatregel geen effect hebben, omdat de afsluiting niet zal
leiden tot minder autogebruik en dit wordt als neutraal (0) beoordeeld (zie tabel 5.8.9).
Tabel 5.8.9: Effect Luchtkwaliteit
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
123 Afsluiten A8
afrit 2 Zaandijk

Luchtkwaliteit

Effect

Beoordeling
lokaal

Beoordeling
corridorbreed

Beperkte verbetering | Geen
effect

+

0

132 Verbreding N516 Kolkweg
Lokaal leidt deze maatregel tot een beperkt negatief effect (-), aangezien de weg intensiever
gebruikt zal worden en de weg dichter naar de woningen op zal schuiven. Corridorbreed zal de
maatregel zorgen voor een verbeterde doorstroming op het omliggende hoofdwegennet en dit
wordt als beperkt positief (+) beoordeeld (zie tabel 5.8.10).
Tabel 5.8.10: Effect Luchtkwaliteit
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
132 Verbreding
N516 Kolkweg

Luchtkwaliteit

Effect

Beoordeling
lokaal

Beoordeling
corridorbreed

Beperkte verslechtering |
Beperkte verbetering

-

+

133 Aansluiting N516 x Vlinder t.b.v. wijk Poelenburg en Achtersluispolder
Lokaal leidt deze maatregel tot een verbeterde doorstroming bij de aansluiting en dus tot minder
stilstaande auto’s. Dit geeft een beperkt positief effect (+) op de luchtkwaliteit. Tevens wordt
voor het verkeer lokaal de rijafstand kleiner, doordat geen omrijdbeweging langs de Wibautstraat
meer gemaakt behoeft te worden, zodat de rijafstanden uit de wijken aan beide zijden van de
N516 wordt verkort. Corridorbreed zal de maatregel geen effect hebben en dit wordt als neutraal
(0) beoordeeld, omdat deze niet zal leiden tot een afname van het aantal motorvoertuigen in de
corridor (zie tabel 5.8.11).
Tabel 5.8.11: Effect Luchtkwaliteit
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
133 Aansluiting
N516 x Vlinder
t.b.v. wijk
Poelenburg en
Achtersluispolder

Luchtkwaliteit

Effect

Beoordeling
lokaal

Beoordeling
corridorbreed

Beperkte verbetering | Geen
effect

+

0

135 Vaste oeververbinding Noordzeekanaal
Lokaal leidt deze maatregel tot een beperkt negatief effect (-), aangezien er een nieuwe weg
komt te liggen, die voor extra motorvoertuigenbewegingen in het gebied zal leiden.
Corridorbreed zal de maatregel zorgen voor een verbeterde doorstroming op het omliggende
onderliggende wegennet en dit wordt als beperkt positief (+) beoordeeld (zie
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tabel 5.8.12).
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Tabel 5.8.12: Effect Luchtkwaliteit
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
135 Vaste
oeververbinding
Noordzeekanaal

Luchtkwaliteit

Effect

Beoordeling
lokaal

Beoordeling
corridorbreed

Beperkte verslechtering |
Beperkte verbetering

-

+

139 140 Afwaarderen A7 Prins Bernardplein – Knooppunt Zaandam
Lokaal leidt deze maatregel tot een groot positief (+ +) effect, aangezien de weg minder intensief
gebruikt zal worden (geen omrijdbewegingen via de Rotonde Prins Bernhardplein) en dichtbij
woningen is gelegen. Corridorbreed heeft de maatregel een verwaarloosbaar effect op de
verkeersstromen en daarom is het effect op de luchtkwaliteit corridorbreed als neutraal (0)
beoordeeld (zie tabel 5.8.13).
Tabel 5.8.13: Effect Luchtkwaliteit
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
139 140
Afwaarderen A7
Prins
Bernardplein Knooppunt
Zaandam

Luchtkwaliteit

Effect

Beoordeling
lokaal

Beoordeling
corridorbreed

Duidelijke verbetering |
Beperkte verslechtering

++

0

154 168 Hoofdrichting richten (Purmerend-Zaandam) in Knooppunt Zaandam
Het richten van de hoofdrichting in Knooppunt Zaandam zal voornamelijk leiden tot een betere
doorstroming van het verkeer, waardoor meer auto’s over de snelweg zullen rijden. Lokaal leidt
dat tot een beperkt negatief (-) effect voor de luchtkwaliteit. Corridorbreed zal de ingreep leiden
tot een betere doorstroming, zodat de maatregel als beperkt positief (+) wordt beoordeeld (zie
tabel 5.8.14). Het opheffen van de stagnatie door de maatregel weegt zwaarder. Daarbij telt
tevens mee, dat verkeer vanuit het onderliggend wegennet naar het hoofdwegennet wordt
getrokken. Daarmee treedt een verbetering van de luchtkwaliteit op andere plekken in de
omgeving (in de corridor) op.
Tabel 5.8.14: Effect Luchtkwaliteit
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
154 168
Hoofdrichting
richten
(PurmerendZaandam) in
Knooppunt
Zaandam

5.9

Geluid

5.9.1

Beoordeling

Luchtkwaliteit

Effect

Beoordeling
lokaal

Beoordeling
corridorbreed

Beperkte verslechtering|
Beperkte verbetering

-

+

4b 7 Vergroten capaciteit A8 tussen kp Zaandam - kp Coenplein (2x5)
Lokaal leidt deze maatregel tot meer auto’s over de snelweg en daarmee tot een licht negatief
effect (-) voor de geluidbelasting. Corridorbreed zorgt de verbreding voor een betere
doorstroming en ontlasting van het onderliggende wegennet, zodat de maatregel als beperkt
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positief (+) wordt beoordeeld (zie tabel 5.9.1). Voor geluid is het ontlasten van het onderliggende
wegennet van belang. Daar staan de woningen veelal dichter bij de weg dan langs de snelwegen,
zodat de effecten van minder verkeer op die wegen zwaarder doorwegen.
Tabel 5.9.1: Effect geluid
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
4b 7 Vergroten
capaciteit A8
tussen kp
Zaandam - kp
Coenplein (2x5)

Geluid

Effect

Beoordeling
lokaal

Beoordeling
corridorbreed

Beperkte toename | Beperkte
afname

-

+

4c 7 Vergroten capaciteit A8 tussen kp Zaandam - kp Coenplein (2x6)
Lokaal leidt deze maatregel tot veel meer auto’s over de snelweg en daarmee tot een negatief
effect (- -) voor de geluidsbelasting. Corridorbreed zorgt de verbreding voor een betere
doorstroming en ontlasting van het onderliggende wegennet, zodat de maatregel als beperkt
positief (+) wordt beoordeeld (zie tabel 5.9.2). Voor geluid is het ontlasten van het onderliggende
wegennet van belang. Daar staan de woningen veelal dichter bij de weg dan langs de snelwegen,
zodat de effecten van minder verkeer op die wegen zwaarder doorwegen.
Tabel 5.9.2: Effect geluid
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
4c 7 Vergroten
capaciteit A8
tussen kp
Zaandam - kp
Coenplein (2x6)

Geluid

Effect

Beoordeling
lokaal

Beoordeling
corridorbreed

Grote toename | Beperkte
afname

--

+

5 6 Aanpassing aan kp Coenplein, richting Coentunnel
Lokaal leidt deze maatregel tot meer auto’s over de snelweg en daarmee tot een licht negatief
effect (-) voor de geluidbelasting. Corridorbreed zal de maatregel leiden tot een betere
doorstroming en ontlasting van het onderliggende wegennet, zodat de maatregel als beperkt
positief (+) wordt beoordeeld (zie tabel 5.9.3). De positieve beoordeling wordt vooral veroorzaakt
door de ontlasting van het onderliggende wegennet, waar de woningen veelal dichter bij de
wegen staan.
Tabel 5.9.3: Effect geluid
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
5 6 Aanpassing
aan kp Coenplein,
richting
Coentunnel

Geluid

Effect

Beoordeling
lokaal

Beoordeling
corridorbreed

Beperkte toename | Beperkte
afname

-

+

111 Knooppunt ontwikkeling TOD Kogerveld
Lokaal leidt de ontwikkeling tot meer auto’s. Omdat de woningen rondom een OV-knooppunt
worden gebouwd, zal het aantal nieuwe bewegingen met auto’s beperkt worden. Dit is als
neutraal (0) beoordeeld. Ter plaatse van de TOD zullen meer auto’s gaan rijden, maar doordat
ervan wordt uitgegaan dat de woningen en voorzieningen elders niet zullen worden gebouwd,
leidt dat op andere plaatsen tot minder autobewegingen en daarmee tot minder
luchtverontreiniging. Corridorbreed wordt de ontwikkeling als licht positief (+) beoordeeld,
aangezien het OV wordt gestimuleerd. (zie tabel 5.9.4).
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Tabel 5.9.4: Effect Geluid
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
111 Knooppunt
ontwikkeling TOD
Kogerveld

Geluid

Effect

Beoordeling
lokaal

Beoordeling
corridorbreed

Beperkte toename | Geen effect

0

+

112 Knooppunt ontwikkeling TOD Zaandijk Zaanse Schans
Lokaal leidt de ontwikkeling tot meer auto’s. Omdat de woningen rondom een OV-knooppunt
worden gebouwd, zal het aantal nieuwe bewegingen met auto’s beperkt worden. Dit is als
neutraal (0) beoordeeld. Ter plaatse van de TOD zullen meer auto’s gaan rijden, maar doordat
ervan wordt uitgegaan dat de woningen en voorzieningen elders niet zullen worden gebouwd,
leidt dat op andere plaatsen tot minder autobewegingen en daarmee tot minder
luchtverontreiniging. Corridorbreed wordt de ontwikkeling als licht positief (+) beoordeeld,
aangezien het OV wordt gestimuleerd. (zie tabel 5.9.6).
Tabel 5.9.5: Effect geluid
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
112 Knooppunt
ontwikkeling TOD
Zaandijk Zaanse
Schans

Geluid

Effect

Beoordeling
lokaal

Beoordeling
corridorbreed

Beperkte toename | Geen effect

0

+

114 Verbinding tussen N516 Kolkweg en Verl. Stellingweg (naar S118)
De kruisingen onder de A8 worden ontlast en de nieuwe verbindingsweg komt verder van de
woonwijken af te liggen. Ook de verbeterde doorstroming zorgt ervoor dat dit lokaal als licht
positief effect (+) is beoordeeld. Corridorbreed wordt de ontwikkeling als neutraal (0)
beoordeeld, omdat de ingreep geen invloed heeft op de doorstroming op het hoofdwegennet
verbetert (zie tabel 5.9.6).
Tabel 5.9.6: Effect Geluid
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
114 Verbinding
tussen N516
Kolkweg en Verl.
Stellingweg (naar
S118)

Geluid

Effect

Beoordeling
lokaal

Beoordeling
corridorbreed

Beperkte afname | Geen effect

+

0

116 134 138 145 Brugopeningsregimes Zaanstad
Lokaal leidt deze maatregel tot een verbeterde doorstroming bij de bruggen dus tot minder
stilstaande auto’s. Voor geluid heeft dit echter een verwaarloosbaar effect, omdat nog altijd een
vrijwel gelijk aantal auto’s zal rijden ter plaatse van de bruggen. Over de spoorbrug zal een extra
trein rijden, zodat lokaal een beperkt negatief effect (-) optreedt voor geluid. Corridorbreed is het
effect als neutraal (0) beoordeeld (zie tabel 5.9.7).
Tabel 5.9.7: Effect geluid
Maatregel
(nummer)
116 134 138 145
Brugopeningsregimes
Zaanstad

Onderwerp

Effect

Beoordeling
lokaal

Beoordeling
corridorbreed

Geluid

Beperkte toename | Geen
effect

-

0
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121 122 124 128 129 Aansluiting A8 Zaandijk West tweezijdig maken
Lokaal leidt deze maatregel tot een neutraal effect (0), aangezien op de locatie van de nieuwe open afrit geen woningen zijn gelegen. Corridorbreed zal de maatregel geen effect hebben en dit
wordt als neutraal (0) beoordeeld. Het verdiepen van de ligging van het spoor heeft lokaal
invloed op de beoordeling, omdat het verdiepen van het spoor naar verwachting zal leiden tot
een afname van de geluidbelasting op de woningen die in de omgeving van het spoor aanwezig
zijn. Dit geldt overigens niet voor een verhoogde ligging van het spoor. Aangezien de vorm van
aanpassing van het spoor nog niet vastligt, wordt de bijdrage aan geluidreductie door verdiepte
ligging niet meegerekend in de beoordeling (zie tabel 5.9.8).
Tabel 5.9.8: Effect Geluid
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
121 122 124 128
129 Aansluiting
A8 Zaandijk West
tweezijdig maken

Geluid

Effect

Beoordeling
lokaal

Beoordeling
corridorbreed

Geen effect | Geen effect

0

0

123 Afsluiten A8 afrit 2 Zaandijk
Lokaal leidt deze maatregel tot een positief effect (+), aangezien de af te sluiten afslagen naar
bewoond gebied leiden en dus lokaal tot minder verkeer. Tevens zullen mensen in de omgeving
van de A8 een omrijbeweging maken naar andere aansluitingen op de A8, waardoor het effect
beperkt zal zijn. Corridorbreed zal de maatregel geen effect hebben en dit wordt als neutraal (0)
beoordeeld (zie tabel 5.9.9).
Tabel 5.9.9: Effect Geluid
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
123 Afsluiten A8
afrit 2 Zaandijk

Geluid

Effect

Beoordeling
lokaal

Beoordeling
corridorbreed

Beperkte afname | Geen effect

+

0

132 Verbreding N516 Kolkweg
Lokaal leidt deze maatregel tot een beperkt negatief effect (-), aangezien de weg intensiever
gebruikt zal worden en de weg dichter naar de woningen op zal schuiven. Corridorbreed zal de
maatregel zorgen voor een verbeterde doorstroming op het omliggende hoofdwegennet. Voor
de geluidsituatie leidt dit niet tot een wijziging, zodat het effect als neutraal (0) is beoordeeld (zie
tabel 5.9.10).
Tabel 5.9.10: Effect geluid
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
132 Verbreding
N516 Kolkweg

Geluid

Effect

Beoordeling
lokaal

Beoordeling
corridorbreed

Beperkte toename | Geen effect

-

0

133 Aansluiting N516 x Vlinder t.b.v. wijk Poelenburg en Achtersluispolder
Lokaal leidt deze maatregel tot een verbeterde doorstroming bij de aansluiting en dus tot minder
stilstaande auto’s. Dit geeft een verwaarloosbaar effect op het geluidsniveau, omdat het aantal
auto’s niet wezenlijk zal wijzigen. Dit is daarom als neutraal (0) beoordeeld. Corridorbreed zal de
maatregel geen effect hebben en dit wordt als neutraal (0) beoordeeld, omdat deze niet zal
leiden tot een afname van het aantal motorvoertuigen in de corridor (zie
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Tabel 5.9.11: Effect geluid
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
133 Aansluiting
N516 x Vlinder
t.b.v. wijk
Poelenburg en
Achtersluispolder

Geluid

Effect

Beoordeling
lokaal

Beoordeling
corridorbreed

Geen effect | Geen effect

0

0

135 Vaste oeververbinding Noordzeekanaal
Lokaal leidt deze maatregel tot een beperkt negatief effect (-), aangezien er een nieuwe weg
komt te liggen. Corridorbreed zal de maatregel zorgen voor een verbeterde doorstroming op het
omliggende onderliggende wegennet en dit wordt als beperkt positief (+) beoordeeld (zie
tabel 5.9.12).
Tabel 5.9.12: Effect Geluid
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
135 Vaste
oeververbinding
Noordzeekanaal

Geluid

Effect

Beoordeling
lokaal

Beoordeling
corridorbreed

Beperkte toename | Beperkte
afname

-

+

139 140 Afwaarderen A7 Prins Bernardplein - Knooppunt Zaandam
Lokaal leidt deze maatregel tot een groot positief (+ +) effect, aangezien de weg minder intensief
gebruikt zal worden (geen omrijdbewegingen via de Rotonde Prins Bernhardplein) en dichtbij
woningen is gelegen. Corridorbreed heeft de maatregel een verwaarloosbaar effect op de
verkeersstromen en daarom is het effect op de luchtkwaliteit corridorbreed als neutraal (0)
beoordeeld (zie tabel 5.9.13).
Tabel 5.9.13: Effect Geluid
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
139 140
Afwaarderen A7
Prins
Bernardplein Knooppunt
Zaandam

Geluid

Effect

Beoordeling
lokaal

Beoordeling
corridorbreed

Grote afname | Beperkte
toename

++

0

154 168 Hoofdrichting richten (Purmerend-Zaandam) in Knooppunt Zaandam
Het richten van de hoofdrichting in Knooppunt Zaandam zal voornamelijk leiden tot een betere
doorstroming van het verkeer, waardoor meer auto’s over de snelweg zullen rijden. Lokaal leidt
dat tot een beperkt negatief (-) effect voor het geluid. Corridorbreed zal de ingreep leiden tot een
betere doorstroming, zodat de maatregel als beperkt positief (+) wordt beoordeeld. Het opheffen
van de stagnatie door de maatregel trekt verkeer van het onderliggend wegennet naar het
hoofdwegennet. Daarmee treedt een verbetering van de geluidssituatie op andere plekken in de
omgeving (in de corridor) op.
(zie
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Tabel 5.9.14: Effect Geluid
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
154 168
Hoofdrichting
richten
(PurmerendZaandam) in
Knooppunt
Zaandam

5.10

Verkeersveiligheid

5.10.1

Beoordeling

Geluid

Effect

Beoordeling
lokaal

Beoordeling
corridorbreed

Beperkte toename| Beperkte
afname

-

+

4b 7 Vergroten capaciteit A8 tussen kp Zaandam - kp Coenplein (2x5)
Het vergroten van de capaciteit op de A8 tussen knooppunt Zaandam en knooppunt Coenplein
met 2x5 rijstroken heeft tot gevolg dat gevolg dat de aantrekkingskracht van het hoofdwegennet
vergroot ten opzichte van het onderliggend wegennet. Dit betekent dat automobilisten eerder
een route nemen via het hoofdwegennet dan via het onderliggend wegennet. Omdat de kansen
op verkeersongevallen op het onderliggend wegennet hoger zijn dan op het hoofdwegennet
betekent dit een evidente bijdrage voor de verkeersveiligheid (+) (zie tabel 5.10.1).
Tabel 5.10.1: Effect verkeersveiligheid
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
4b 7 Vergroten
capaciteit A8 tussen
kp Zaandam - kp
Coenplein (2x5)

Verkeersveiligheid

Effect

Beoordeling

Evidente bijdrage

+

4c 7 Vergroten capaciteit A8 tussen kp Zaandam - kp Coenplein (2x6)
Bij het vergroten van de capaciteit op de A8 tussen knooppunt Zaandam en knooppunt Coenplein
met 2x5 rijstroken heeft het tot gevolg gevolg dat de aantrekkingskracht van het hoofdwegennet
vergroot ten opzichte van het onderliggend wegennet. Dit betekent dat automobilisten eerder
een route nemen via het hoofdwegennet dan via het onderliggend wegennet. Omdat de kansen
op verkeersongevallen op het onderliggend wegennet hoger zijn dan op het hoofdwegennet
betekent dit een evidente bijdrage voor de verkeersveiligheid (+) (zie tabel 5.10.2).
Aandachtspunt betreft het aantal rijstroken en de weefbewegingen op dit weggedeelte tussen
knooppunt Zaandam en het Coenplein (zie hiervoor het Achtergronddocument Ontwerp en
Kosten).
Tabel 5.10.2: Effect verkeersveiligheid
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
4c 7 Vergroten
capaciteit A8 tussen
kp Zaandam - kp
Coenplein (2x6)

Verkeersveiligheid
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5 6 Aanpassing aan kp Coenplein, richting Coentunnel
Bij het aanpassen van het Coenplein (richting de Coentunnel) heeft het tot gevolg dat er minder
weefbewegingen zijn over dezelfde afstand. Minder in- en uitvoegend verkeer over dezelfde
afstand zorgt voor een evidente bijdrage voor de verkeersveiligheid (+) (zie tabel 5.10.3).
Tabel 5.10.3: Effect verkeersveiligheid
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
5 6 Aanpassing aan
kp Coenplein,
richting Coentunnel

Verkeersveiligheid

Effect

Beoordeling

Evidente bijdrage

+

111 Knooppunt ontwikkeling TOD Kogerveld
De gebiedsopgave voor Kogerveld gaat om het verbeteren van de multimodale bereikbaarheid
locatie Kogerveld. Aangezien het hier niet gaat om ingrepen in de verkeerssituatie, gaat het hier
niet om een evidente bijdrage aan de verkeersveiligheid (0) (zie tabel 5.10.4).
Tabel 5.10.4: Effect verkeersveiligheid
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
111 Knooppunt
ontwikkeling TOD
Kogerveld

Verkeersveiligheid

Effect

Beoordeling

Weinig tot geen effect

0

112 Knooppunt ontwikkeling TOD Zaandijk Zaanse Schans
De gebiedsopgave voor Zaandijk Zaanse Schans gaat om het verbeteren van de multimodale
bereikbaarheid locatie Zaandijk Zaanse Schans. Aangezien het hier niet gaat om ingrepen in de
verkeerssituatie, gaat het hier niet om een evidente bijdrage aan de verkeersveiligheid (0) (zie
tabel 5.10.5).
Tabel 5.10.5: Effect verkeersveiligheid
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
112 Knooppunt
ontwikkeling TOD
Zaandijk Zaanse
Schans

Verkeersveiligheid

Effect

Beoordeling

Weinig tot geen effect

0

114 Verbinding tussen N516 Kolkweg en Verl. Stellingweg (naar S118)
Het realiseren van een nieuwe verbinding tussen de Kolkweg en de Verlengde Stellingweg heeft
als doel om de aansluiting en kruisingen onder de A8 te ontlasten. Het ontlasten van deze wegen
zorgt voor een evidente bijdrage aan de verkeersveiligheid (+) (zie tabel 5.10.6).
Tabel 5.10.6: Effect verkeersveiligheid
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
114 Verbinding
tussen N516
Kolkweg en Verl.
Stellingweg (naar
S118)

Verkeersveiligheid
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116 134 138 145 Brugopeningsregimes Zaanstad
Door deze maatregel zullen de vier bruggen over de Zaan (Bernhardbrug, Zaanspoorbrug, Willem
Alexanderbrug en Coenbrug) tijdens de spits niet meer hoeven te sluiten (daarbuiten ter
compensatie vaker sluiten t.b.v. verkeer Zaantankers). Het openhouden dan wel sluiten van de
bruggen leidt niet tot een verschil in verkeersveiligheid. Daarom is het effect op de
verkeersveiligheid als neutraal (0) beoordeeld. (zie
tabel 5.10.7).
Tabel 5.10.7: Effect verkeersveiligheid
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
116 134 138 145
Brugopeningsregimes
Zaanstad

Verkeersveiligheid

Effect

Beoordeling

Weinig tot geen effect

0

121 122 124 128 129 Aansluiting A8 Zaandijk West tweezijdig maken
Door het tweezijdig maken van de aansluiting van de A8 bij Zaandijk West treedt er een
verbetering op voor de verkeersveiligheid ter plaatste. Deze wordt voornamelijk veroorzaakt
door het met deze ingreep samenhangende uitgangspunt dat het spoor ter plaatse van de
Guisweg of ter plaatse van de nieuwe kruising van het spoor ongelijkvloers gemaakt wordt. Het
spoor wordt hierbij ofwel verdiept, ofwel verhoogt aangelegd. Dit leidt dus tot een evidente
bijdrage aan de verkeersveiligheid (+) (zie
tabel 5.10.8).
Tabel 5.10.8: Effect verkeersveiligheid
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
121 122 124 128
129 Aansluiting A8
Zaandijk West
tweezijdig maken

Verkeersveiligheid

Effect

Beoordeling

Evidente bijdrage

+

123 Afsluiten A8 afrit 2 Zaandijk
Het afsluiten van afrit 2 Zaandijk op de A8 heeft het tot gevolg dat er minder weefbewegingen
zijn over dezelfde afstand. Minder in- en uitvoegend verkeer over dezelfde afstand zorgt voor een
evidente bijdrage voor de verkeersveiligheid (+) (zie tabel 5.10.9).
Tabel 5.10.9: Effect verkeersveiligheid
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
123 Afsluiten A8
afrit 2 Zaandijk

Verkeersveiligheid

Effect

Beoordeling

Evidente bijdrage

+

132 Verbreding N516 Kolkweg
Verbreding van de N516 Kolkweg trekt meer verkeer aan, maar leidt ook tot meer capaciteit op
de weg. Gezamenlijk leidt dit tot een neutrale (0) beoordeling voor de verkeersveiligheid (zie
tabel 5.10.10).
Tabel 5.10.10: Effect verkeersveiligheid
Maatregel
(nummer)

Onderwerp

Effect

Beoordeling

132 Verbreding
N516 Kolkweg

Verkeersveiligheid

Weinig tot geen effect

0
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133 Aansluiting N516 x Vlinder t.b.v. wijk Poelenburg en Achtersluispolder
Bij deze maatregel gaat het om het toevoegen van een ongelijkvloerse aansluiting, ten behoeve
van de aansluiting van de weg Poelenburg rechtstreeks op de N516. Het verkeer op het
onderliggend wegennet naar de N516 toe wordt dan verdeeld over meerdere aansluitingen.
Hierdoor komt er een verschuiving van verkeer van de gelijkvloerse kruising N516 x Wibautstraat
naar de nieuwe ongelijkvloerse kruising. Ongelijkvloerse kruisingen zijn veiliger dan gelijkvloerse
kruisingen. Dit betekent een evidente bijdrage aan de verkeersveiligheid (+) (zie tabel 5.10.11).
Tabel 5.10.11: Effect verkeersveiligheid
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
133 Aansluiting
N516 x Vlinder
t.b.v. wijk
Poelenburg en
Achtersluispolder

Verkeersveiligheid

Effect

Beoordeling

Evidente bijdrage

+

135 Vaste oeververbinding Noordzeekanaal
Bij het toevoegen van een vaste oeververbinding over het Noordzeekanaal verlicht de
verkeersdruk op andere punten van de Corridor, onder andere de A8/A10. Tegelijkertijd neemt
het verkeer op het onderliggend wegennet toe. Gezamenlijk leidt dit tot een neutraal (0) effect
(zie tabel 5.10.12)
Tabel 5.10.12: Effect verkeersveiligheid
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
135 Vaste
oeververbinding
Noordzeekanaal

Verkeersveiligheid

Effect

Beoordeling

Weinig tot geen effect

0

139 140 Afwaarderen A7 Prins Bernardplein - Knooppunt Zaandam
Bij het afwaarderen van de A7 tussen het Prins Bernardplein en het Knooppunt Zaandam
verandert niets voor de verkeersveiligheid ter plaatse, de weg blijft immers hetzelfde. Deze
maatregel heeft derhalve geen tot weinig effect op de verkeersveiligheid (0) (zie tabel 5.10.13)
Tabel 5.10.13: Effect verkeersveiligheid
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
139 140
Afwaarderen A7
Prins Bernardplein Knooppunt
Zaandam

Verkeersveiligheid

Effect

Beoordeling

Weinig tot geen effect

0

154 168 Hoofdrichting richten (Purmerend-Zaandam) in Knooppunt Zaandam
Het doel van het richten van de hoofdrichting in het knooppunt Zaandam is het bereiken van een
betere doorstroming van het verkeer op het hoofdwegennet. Hieruit kan geen evidente bijdrage
aan de verkeersveiligheid worden afgeleid. Hoewel een logischer routering mogelijk bijdraagt aan
verkeersveiligheid kan niet worden aangetoond dat dit tot een evidente bijdrage leidt. Deze
maatregel is daarom als neutraal (0) beoordeeld (zie
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tabel 5.10.14).
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Tabel 5.10.14: Effect verkeersveiligheid
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
154 168
Hoofdrichting
richten
(PurmerendZaandam) in
Knooppunt
Zaandam

Verkeersveiligheid
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6

Overig
In dit hoofdstuk zijn maatregelen voor de fiets en het OV opgenomen en maatregelen die niet
direct aan een regio te koppelen zijn, maar wel een effect hebben op de leefomgeving. Het
betreft voornamelijk innovatieve maatregelen, maatregelen ten behoeve van het openbaar
vervoer en de fiets.

6.1

Omschrijving maatregelen
48 52 93 165 Realisatie carpoolplaatsen
Realisatie van carpoolvoorzieningen bij aansluitingen van de A7 om autodelen te stimuleren. Bij
afrit 8 (Hoorn) betreft het een uitbreiding van een bestaande locatie met 60 plekken. Verder gaat
het om nieuwe locatie(s), soms ter vervanging van locaties die nu illegaal als carpoolplaats
worden gebruikt. Afrit 4, 5 en 6: 100 plekken, afrit 7, 25 plekken, afrit 8, 60 plekken. Naast de
aanleg van deze carpoolplaatsen omvat deze maatregel ook campagnes om het carpoolen te
stimuleren.
49 P+R bij Edam-Volendam
Realisatie van P+R voorziening in de buurt van de Singelweg zodat automobilisten die richting
Amsterdam rijden verder kunnen reizen met de bus en het aantal personenauto’s op de weg
vermindert (zie figuur 6.1.1). Er is plaats voor een terrein van 300 motorvoertuigen. Er is nog
geen onderbouwing voor de noodzaak van 300 motorvoertuigen. Een eerste inschatting is dat
een terrein van 100 parkeerplekken redelijk is. Om de effecten niet te beperkt in te schatten
wordt er uitgegaan van een terrein voor 200 motorvoertuigen.

Figuur 6.1.1: P+R Locatie Edam

51 55 110 Verbeteren regionale fietsverbindingen
Verbeteren regionale fietsverbinding Purmerend – Hoorn (regionale fietsverbinding) en
fietsverbinding Purmerend – Zaanstad (snelfietsroute). Verbeteren fietsinfrastructuur Zaanstreek
– regio Purmerend/ Waterland/ Oostzaan. In figuur 6.1.2 zijn de potentiële tracés voor de
regionale / snelfietsverbindingen weergegeven.
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Figuur 6.1.2: Potentiële tracés snelfietsroutes (in zwart de beoogde snelfietsroutes, in paars de alternatieve
routes en feederroutes)

57 59 Fietsparkeervoorzieningen bij bushaltes
Fietsparkeervoorzieningen bij bushaltes Dit betreft het toevoegen van stallingsmogelijkheden
voor de fiets. Uitgegaan wordt van ca. 20 plekken per bushalte.
64 151 Stimuleren gebruik fiets en e-bike
Deze maatregel betreft een stimuleringsprogramma zoals B-Riders in Brabant, waarbij zowel fiets
als E-Bike gestimuleerd worden. Dat gebeurt door een app die bijhoudt wanneer en hoeveel km
men fietst en deze informatie zodanig opslaat dat bij de werkgever een financiële beloning kan
worden verkregen. Groter effect wanneer dit gekoppeld wordt aan de (opening van nieuwe)
snelfietsroutes en regionale fietsroutes.
107 Realiseren fietsstraat Keern
Het Keern in Hoorn wordt ingericht als fietsstraat. Hiertoe worden twee onderdoorgangen voor
langzaam verkeer ter plaatse van het Keern gerealiseerd (onder de Provincialeweg en onder het
spoor door). Voor de fietsonderdoorgang onder de Provincialeweg is een voorbereidingskrediet
vrijgegeven. Dit geldt niet voor de onderdoorgang onder het spoor. Deze maatregel staat op de
lange termijn planning. De gecombineerde uitvoering van de fietsstraat wordt in de beoordeling
betrokken.
108 Vergroten veiligheid fietsenstalling stations Hoorn en Hoogkarspel
Het vergroten van de veiligheid van de fietsenstalling bij station Hoorn en bij station Hoogkarspel.
Zowel sociale veiligheid als maatregelen tegen diefstal kunnen in één project worden opgepakt.
Gedacht moet worden aan goede verlichting, aanwezigheid van andere mensen of (camera)
bewaking en fysieke ingrepen om de fiets veilig te parkeren, zoals haken om een fietsslot aan
vast te maken te realiseren.
16 17 68 117 118 152 Mobiliteitsmanagement en werkgeversaanpak
Voor deze regionale gedragsmaatregel worden met behulp van een uitvoerende of
coördinerende organisatiewerkgevers in de regio aangesproken om met maatregelen en/of
maatregelpakketten te komen die het reizen in de spits met OV of auto doet verminderen.
Resultaat van de maatregelen is het aantal auto- en OV-verplaatsingen in de spits ten behoeve
van het woon-werk verkeer. te verkleinen door alternatieve arrangementen en/of het gebruik
van andere modaliteiten door middel van alternatief vervoer of minder/niet reizen naar werk te
vergroten. Deze werkwijze wordt reeds voor Amsterdam toegepast, maar wordt met deze
maatregelen uitgebreid naar de gehele corridor.
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18 164 Spitsmijden
Bij spitsmijden gaat het om het belonen van mensen om niet met de auto in de spits op een
bepaalde locatie of in een bepaald gebied te komen. (Ze mogen dit doen door een ander tijdstip
of vervoermiddel te kiezen, of door niet te reizen.) Spitsmijden OV is gelijksoortig, met als doel
om reizigers die nu in de spits met het OV reizen beter te spreiden (ook buiten spits of niet
reizen). Het gaat hier om andere doelgroepen dan de woon-werkforens.
21 24 66 71 120 156 166 DVM en on-trip reisinformatie
In de regio zijn drie verkeerscentrales actief: verkeerscentrale gemeente Amsterdam, de
provinciale verkeerscentrale Noord-Holland en de verkeerscentrale WNN voor de regio
Noordwest-Nederland van Rijkswaterstaat. Daarbij wordt gebruik gemaakt van coöperatieve,
aanstuurbare VRI’s, zodat verkeer zich optimaal spreid over het onderliggend wegennet en het
hoofdwegennet. Data uitwisseling met NDW en serviceproviders betekent een betere
verspreiding van de aanwijzingen van de verkeerscentrale en meer beslisinformatie voor de
verkeerscentrale.
69 95 Bedrijfsvervoer
Bedrijfsvervoer rijdt in het algemeen tussen 8:00 en 10:00 elke 10-15 minuten vanaf een
nabijgelegen treinstation een ronde over een bedrijventerrein of naar bedrijf. In een busje
kunnen ca. 15 mensen meerijden. Uitgegaan wordt van maximaal 180 mensen per dag.
Conservatieve inschatting is 50% bezetting (90 mensen per dag). Daarvan zal een deel reeds met
het OV gaan; uit de auto komt ong. 25%-50% (Beter benutten)2.
70 119 Innovatief mobiliteitsmanagement (met behulp van ITS)
Mobiliteitsmanagement en ITS zijn beide manieren om het gedrag van mobilisten te beïnvloeden
terwijl ze onderweg zijn. Mobiliteitsmanagement gebruikt gedragsbeïnvloedingstechnieken. ITS
gebruikt technische mogelijkheden zoals wegkantsystemen. Deze zijn tijdens de PraktijkProef
Amsterdam (PPA) uitgetest. In deze maatregel wordt uitgegaan van alleen ITS, waarbij
uitgangspunt is dat de systematiek van de PPA wordt uitgebreid naar de corridor. Pure
gedragsbeïnvloeding wordt beoordeeld in een separate maatregel, zie factsheet 16.
72 Toepassen DRIPS en PRIS
Onderzoek kansen en mogelijkheden innovatieve reis-/routeinformatie, bijvoorbeeld door middel
van in car systemen zoals navigatie en gebruik van apps voor smartphones. Daarbij wordt gebruik
gemaakt van portalen over de weg om de informatie te delen met de reizigers.
97 100 159 160 Goederenvervoer
Het verminderen van goederenvervoer over de weg o.a. door het stimuleren van vervoer over
het water. Dit kan een voortzetting zijn van stimuleringsmaatregelen zoals in het programma
Beter Benutten, dat tot en met 2017 loopt. Deze lopen uiteen van het realiseren van
overeenkomsten om goederenvervoer over water te realiseren tot en met het stimuleren van
maatregelen om vervoersstromen te ontkoppelen en “the last mile” naar de stedelijke centra op
een andere wijze vorm te geven (met kleiner meer gebundeld vervoer).
105 OV bedrijventerreinen Zaanstreek-Zuid
De bedrijventerreinen Hembrug en Achtersluispolder worden ontsloten met een
openbaarvervoerbusverbinding als aanvulling op de bestaande maatregelen die worden
uitgevoerd in het kader van de ZaanIJtangent (zie website http://www.zaanijtangent.nl/).
2

Zie ook het initiatief door de Metropoolregio en werkgeversorganisaties, dat ondersteund wordt door
Beter benutten (www.wijzijnbreikers.nl).
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103 Verlenging keerspoor Hoorn Kersenboogerd
Verlenging van het bestaande keerspoor te Hoorn Kersenboogerd met ca 1 km in noordoostelijke
richting. Doel van deze maatregel is het leefmilieu te verbeteren en te voorkomen dat dit
keerspoor door milieuoverlast op termijn niet meer gebruikt kan worden. De omgevingshinder
voor omwonenden wordt beperkt door het verplaatsen van het keerproces van de sprinter
vanuit bebouwd gebied naar onbewoond gebied. Er is veel protest tegen de geluidsoverlast die
vanaf 4:00-5:00 in de ochtend plaatsvindt. Het niet mogen gebruiken van het keerspoor is een
risico voor de dienstregeling. De mogelijkheid bestaat dat de omwonenden belemmeringen voor
het gebruik van het keerspoor opwerpen.
104 Afteller 4 stations
Aftellers zijn timers op het station/ halte die aftellen tot het moment dat het sein veilig komt.
Hierdoor kan de trein zo snel mogelijk na het veilig komen van het sein vertrekken. Winst per
trein is 15 seconden per station. Aftellers zijn nuttig bij stations met een gelijkvloerse overweg in
de onmiddellijke nabijheid. Aftellers hebben niet alleen een gunstig effect op de reistijd van de
trein, maar ook de wachttijd voor automobilisten wordt verminderd wat de veiligheid op de
overweg ten goede komt. Gevaarlijk gedrag wordt hiermee verminderd. Het gaat om de volgende
locaties:
 Bij station Bovenkarspel-Grootebroek, overweg Burg. J.N. Stuifbergenlaan;
 Bij station Hoorn, overweg ’t Keern;
 Bij station Hoorn Kersenboogerd, overweg Maasweg aan de noordzijde;
 Bij station Purmerend Overwhere, overweg.
142 Opheffen snelheidsbeperking tussen station Zaandam en station Kogerveld
Het opheffen van de snelheidsbeperking op het traject tussen Zaandam en Zaandam-Kogerveld
van 40 naar 80 km/uur maakt het mogelijk om vertragingen in de uitvoering van de treindienst in
te lopen, en - zo mogelijk - reistijden conform dienstregeling te verkorten. Ten behoeve van de
veiligheid dient een aantal aanvullende maatregelen gerealiseerd te worden: koppeling van de
overwegaankondiging en bediening aan de VRI; duikboot-constructies rondom de pijlers van de
naastgelegen fly-over; aandachtsribbels en een drempel in het wegdek van de N203; een bord
‘Let op overweg’ op afstand voor de overweg dat kan oplichten; ontsporingsgeleiding over ca.
100 meter aan de Hoornse zijde van de overweg.
143 Glazen wand Zaandam
Op station Zaandam is een zogenaamde ´glazen wand´ geplaatst. Deze heeft de functie van
windbreker en het verschaffen van de mogelijkheid voor perronmeubilair.. Deze glazen wand
belemmert de vrije oversteek op beide eilandperrons. Dit station is een overstapstation, en de
vrije oversteek is een comfortmaatregel. Dit kan meegenomen worden in lopend stationsproject
(overbouwing/entree/liften).
149 Combineren stations
Deze maatregel beoogt de twee stations Koog aan de Zaan en Zaandijk Zaanse Schans samen te
voegen. Door de stations met elkaar te combineren tot één station ter hoogte van de kruising A8
ontstaat een kans voor een P+R op deze locatie. Het scheelt bovendien een stop op de
dienstregeling van de lijn richting Alkmaar en levert dus reistijdwinst op. Van de huidige
treinreizigers zal een deel afvallen door een langere afstand huis naar station (momenteel ong.
6.500 dagelijkse in- en uitstappers).
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182 Overweg N247 Warderweg Oosthuizen
Er liggen twee overwegen vlak bij elkaar: Warderweg en de N247. Beide overwegen liggen schuin
(en niet haaks) op het spoor. Een mogelijkheid is om de overweg Warderweg te verwijderen. Er
rijdt een buslijn over die weg (413) en deze zal dan van route moeten veranderen. Een alternatief
is dat er langs de bermsloot een aansluitingsweg naar de N247 wordt aangelegd.
53 Verhogen spoorbrug Zaan
Verhoging van de Zaanspoorbrug, zodanig dat zaantankers met 2 lagen containers er onderdoor
kunnen varen vereist een doorvaarthoogte van 5,25 m. De brug moet beweegbaar blijven. De
Zaanspoorbrug is nu 14 minuten per halfuur open voor vaartuigen; zodat vaartuigen gemiddeld
15 minuten moeten wachten. Voor het spoor betekent dit een beperking in frequentie en
robuustheid. Bij verhoging kan de brug (in de spits) dicht blijven, terwijl veel van de binnenvaart
wel de brug kan passeren. Trein- en scheepvaartverkeer zijn dan beide beter af (voor de
scheepvaart in relatie tot alleen het wijzigen van het brugopeningsregime ). Bij verhogen van de
doorvaarthoogte naar 5.25 meter is er geen verandering in de spoordienstregeling.
Brugverhoging maakt het mogelijk om de frequentie op de Hoornlijn te verhogen.
54 en 73 Perronverlenging Hoorn
Het verlengen van perron 2 op station Hoorn is vereist om op de Hoornlijn met langere treinen te
kunnen rijden. Verlenging aan de westkant spoor 2 (en 3) tot 275m (V1) of 340m (V2) vergroot de
vervoerscapaciteit op de Hoornse lijn. Voor de verlenging dient fysieke ruimte te worden
vrijgemaakt. V1: om perron 2 te kunnen verlengen, moet het overpad opgeheven worden. Dit is
de beslissing van Prorail en dat betekent dat geïnvesteerd moet worden in het
verbeteren/toegankelijker maken van de passerelle om van het ene op het ander perron te
komen. Deze kosten zijn verwerkt in de kostenraming van Prorail. Tevens moeten
kruiscomplexen en een wisseloverloop gesaneerd worden. Hiermee is een perronlengte van 252
tot 275m gerealiseerd. V2: doordat inkeping van perron niet meer nodig is, kan perron ook
verlengd worden tot 340m. Optie: verlengen spoor 1 en 2. Bij spoor 1 en 2 fietsenstalling
verplaatsen.
96 181 Overweg Stuifberglaan
Bij station Bovenkarspel-Grootebroek vormt overweg burgemeester J.N. Stuifberglaan een
knelpunt op de weg. M.b.v. een Afteller en een ARI stop-door moet de dichtligtijd te verbeteren
zijn. Dit wordt uitgevoerd als onderdeel van maatregelpakket ´Dichtligtijden van LVO´. De
´Afteller´ valt onder maatregel 104, de Ari Stop-door valt onder deze maatregel.
ARI staat voor ‘Automatische Rijweg Instelling’ en betreft de mogelijkheid om rijwegen voor
treinen automatisch in te laten instellen op treinserienummer. Stop door staat voor Stop-Door
Schakeling (Stop voor halterende trein, Door voor doorgaande trein) en biedt de mogelijkheid om
(via het bediende sein tussen een station en een nabijgelegen overweg) een overweg nabij een
station in geval van een stoppende trein vertraagd te laten sluiten. Dit om de in dat geval langere
en ook fluctuerende wachttijd voor de weggebruikers enigszins te beperken.
184 Snelheidsverhoging op het spoor tussen Hoorn Kersenboogerd en Hoogkarspel
Snelheidsverhoging op het traject tussen Hoorn Kersenboogerd en Hoogkarspel van 100 naar 130
km/uur maakt het mogelijk om vertragingen in de uitvoering van de treindienst in te lopen, en zo mogelijk - reistijden conform dienstregeling te verkorten. Ten behoeve van de veiligheid dient
de koppeling van de overwegaankondiging/bediening aan de VRI en de overige
veiligheidssystemen aangepast te worden.
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6.2

Beschrijving thema’s

6.2.1

Thema’s
Voor alle thema’s is in de voorgaande hoofdstukken een beschrijving gemaakt van de relevante
aspecten betreffende deze thema’s. In hoofdstuk 2 is de onderbouwing opgenomen voor de
aspecten die beoordeeld worden voor de te beoordelen thema’s. In de hoofdstukken 3, 4 en 5 is
per regio ingegaan op de relevante aspecten voor de regio’s. De beoordeling van de maatregelen
op de genoemde thema’s vindt plaats conform de beoordeling die ook in de voorgaande
hoofdstukken is beschreven en het beoordelingskader zoals uitgewerkt in hoofdstuk 2.
Voor de beschrijving van de relevante onderwerpen en uitgangspunten per thema wordt
verwezen naar de beschrijving per regio. Voor de beschrijving van de thema’s zijn de volgende
paragrafen van belang:
 Bodem en aardkundige waarden: 3.3.1, 4.3.1 en 5.3.1;
 Archeologie: 3.4.1, 4.4.1 en 5.4.1;
 Cultuurhistorie en landschap: 3.5.1, 4.5.1 en 5.5.1;
 Water: 3.6.1, 4.6.1 en 5.6.1;
 Natuur: 3.7.1, 4.7.1 en 5.7.1;
 Externe veiligheid: Fout! Verwijzingsbron niet gevonden., Fout! Verwijzingsbron niet
gevonden. en Fout! Verwijzingsbron niet gevonden..

6.2.2

Maatregelen: verwaarloosbare effecten
Een groot aantal van de maatregelen die in dit hoofdstuk worden beoordeeld leiden niet tot een
fysieke ingreep in het gebied. Dit betreft de volgende maatregelen:
 64 151 Stimuleren gebruik fiets en e-bike;
 108 Vergroten fietsveiligheid fietsenstalling stations Hoorn en Hoogkarspel;
 151 Stimuleren gebruik van fiets app;
 16 17 68 117 118 152 Mobiliteitsmanagement en werkgeversaanpak;
 18 164 Spitsmijden;
 21 24 66 71 120 156 166 DVM en on-trip reisinformatie;
 69 95 Bedrijfsvervoer;
 70 119 Innovatief mobiliteitsmanagement (met behulp van ITS);
 72 Toepassen DRIPS en PRIS3;
 97 100 159 160 Goederenvervoer;
 105 OV bedrijventerreinen Zaanstreek-Zuid;
 104 Afteller 4 stations;
 142 Opheffen snelheidsbeperking tussen station Zaandam en station Kogerveld;
 143 Glazen wand Zaandam4;
 182 Overweg N247 Warderweg Oosthuizen;
 96 181 Overweg Stuifberglaan;
 184 Snelheidsverhoging op het spoor tussen Hoorn Kersenboogerd en Hoogkarspel.

3

Deze maatregelen leiden weliswaar tot fysieke ingrepen, maar deze zijn zeer beperkt in omvang
(het plaatsen van palen langs de bestaande weg).
4
Deze maatregel leidt weliswaar tot een fysieke ingreep, maar deze zijn zeer beperkt in omvang
(het weghalen van een glazen wand op het perron).
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Deze maatregelen hebben naar verwachting wel een effect op de doorstroming van het verkeer
of de modal split in het gebied, maar hiervoor behoeft de bestaande situatie niet fysiek gewijzigd
te worden. Omdat geen sprake is van fysieke ingrepen worden de effecten als verwaarloosbaar
(0) beoordeeld voor de volgende thema’s:
 Bodem en aardkundige waarden;
 Archeologie;
 Cultuurhistorie en landschap;
 Water;
 Externe veiligheid.
De reden voor deze beoordeling is het achterwege blijven van fysieke ingrepen, waardoor geen
aantasting van landschap, aardkundig waardevol gebied of archeologie plaatsvindt, geen sprake
is van zettingsgevoeligheid of invloed op water. Bovenstaande maatregelen worden hierom bij de
verdere beoordeling niet meegenomen. Voor natuur geldt dat het achterwege blijven van fysieke
maatregelen ertoe leidt dat geen sprake kan zijn van ruimtebeslag. Externe invloeden kunnen
echter wel optreden, zodat de effecten op natuur voor deze maatregelen wel beoordeeld
worden in het onderstaande. Ditzelfde geldt ten aanzien van luchtkwaliteit en geluid. Deze
aspecten zijn afhankelijk van de verkeersaantallen, die als gevolg van deze maatregelen wel
kunnen wijzigen. Deze aspecten worden daarom wel in het onderstaande beoordeeld voor alle
maatregelen.

6.3

Bodem en aardkundige waarden

6.3.1

Beoordeling
48 52 93 165 Realisatie carpoolplaatsen
Er is bij de A7 tussen Hoorn-Noord en Avenhorn sprake van een baan met sterk zettingsgevoelige
ondergrond. Daarnaast is er ook rond Purmerend sprake van sterk zettingsgevoelige ondergrond.
Bij het toevoegen van extra carpoolplaatsen bij Hoorn en Purmerend, heeft dit invloed op deze
ondergrond. Dit betekent een groot negatief effect (- -).
Er is bij geen van de mogelijke locaties voor carpoolplaatsen sprake van aardkundig waardevol
gebied, hierdoor is er geen ruimtebeslag door het toevoegen van carpoolplaatsen. Dit leidt tot
verwaarloosbare effecten (0) (zie tabel 6.3.1).
Tabel 6.3.1: Effect bodem en aardkundige waarden
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
48 52 93 165
Realisatie
carpoolplaatsen

Zettingsgevoeligheid
ondergrond
Aardkundig waardevol gebied

Effect

Beoordeling

Sterk zettingsgevoelig

--

Geen of nagenoeg geen ruimtebeslag

0

49 P+R bij Edam-Volendam
Er is bij de Singelweg ter hoogte van de kruising met de N247 sprake van een sterk
zettingsgevoelige ondergrond. Bij het toevoegen van P+R heeft dit invloed op deze ondergrond.
Dit betekent een groot negatief effect (- -).
Er is bij deze locatie geen sprake van aardkundig waardevol gebied, hierdoor is er geen
ruimtebeslag op aardkundige waarden door het toevoegen van P+R. Dit leidt tot verwaarloosbare
effecten (0) (zie tabel 6.3.2).
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Tabel 6.3.2: Effect bodem en aardkundige waarden
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
49 P+R bij EdamVolendam

Zettingsgevoeligheid
ondergrond
Aardkundig waardevol gebied

Effect

Beoordeling

Sterk zettingsgevoelig

--

Geen of nagenoeg geen ruimtebeslag

0

51 55 110 Verbeteren regionale fietsverbindingen
Het verbeteren van de fietsverbindingen betreft voornamelijk een aanpassing aan bestaande
wegen. De maatregelen bestaan uit beperkte verbredingen van de wegen (enkele decimeters) en
aanbrengen van alternatieve verhardingen. De verbindingen doorsnijden diverse gebieden met
sterk zettingsgevoelige ondergrond. Aangezien in de meeste gevallen geen verbreding
noodzakelijk is of deze slechts enkele decimeters beslaat is het effect verwaarloosbaar (0).
De verbindingen doorsnijden aardkundig waardevolle gebieden. Aangezien de doorsnijding
beperkt is, maar niet geheel uitgesloten kan worden dat aardkundige waarden worden geraakt,
wordt het effect al mogelijk of beperkt negatief (-) beoordeeld. (zie tabel 6.3.3).
Tabel 6.3.3: Effect bodem en aardkundige waarden
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
51 55 110
Verbeteren
regionale
fietsverbindingen

Zettingsgevoeligheid
ondergrond
Aardkundig waardevol gebied

Effect

Beoordeling

Sterk zettingsgevoelig

0

Aantasting kan niet met zekerheid
uitgesloten worden

-

57 59 Fietsparkeervoorzieningen bij bushaltes
Het realiseren van extra fietsparkeervoorzieningen bij bushaltes leidt niet tot grote ingrepen in
de bodem. Zettingsgevoeligheid en invloed van aardkundige waarden is daarmee niet aan de
orde. Het effect is verwaarloosbaar (0) (zie tabel 6.3.4).
Tabel 6.3.4: Effect bodem en aardkundige waarden
Maatregel (nummer)
Onderwerp
57 59
Fietsparkeervoorzieningen
bij bushaltes

Zettingsgevoeligheid
ondergrond
Aardkundig waardevol
gebied

Effect

Beoordeling

Geen invloed op zettinggevoeligheid

0

Geen of nagenoeg geen ruimtebeslag
in aardkundig waardevol gebied

0

107 Realiseren fietsstraat Keern
Er is bij ’t Keern in Hoorn beperkt zettingsgevoelige ondergrond. Bij het realiseren van een
fietsstraat, heeft dit invloed op deze ondergrond. Dit betekent een beperkt negatief effect (-).
Er is geen sprake van aardkundig waardevol gebied, hierdoor is er geen ruimtebeslag door het
realiseren van een fietsstraat. Dit leidt tot een beoordeling van verwaarloosbare effecten (0) (zie
tabel 6.3.5).
Tabel 6.3.5: Effect bodem en aardkundige waarden
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
107 Realiseren
fietsstraat Keern

Zettingsgevoeligheid
ondergrond
Aardkundig waardevol gebied

Effect

Beoordeling

Sterk zettingsgevoelig

-

Geen of nagenoeg geen ruimtebeslag

0
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103 Verlenging keerspoor Hoorn Kersenboogerd
Er is bij Hoorn Kersenboogerd sprake van sterk zettingsgevoelige ondergrond. Bij het verlengen
van het spoor in dit gebied, heeft dit invloed op deze ondergrond. Dit betekent een groot
negatief effect (- -).
Er is bij het spoor geen sprake van aardkundig waardevol gebied, hierdoor is er geen
ruimtebeslag door het verlengen van het keerspoor. Dit leidt tot een beoordeling van
verwaarloosbare effecten (0) (zie tabel 6.3.6).
Tabel 6.3.6: Effect bodem en aardkundige waarden
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
103 Verlenging
keerspoor Hoorn
Kersenboogerd

Zettingsgevoeligheid
ondergrond
Aardkundig waardevol gebied

Effect

Beoordeling

Sterk zettingsgevoelig

--

Geen of nagenoeg geen ruimtebeslag

0

149 Combineren stations
Er is bij de A8 tussen de beide stations sprake van een sterk zettingsgevoelige ondergrond. Bij het
maken van een nieuw station ter hoogte van de A8, heeft dit invloed op deze ondergrond. Sterk
zettingsgevoelige ondergrond leidt tot een grotere inspanning voor de uitvoering en eventuele
effecten in een zone in de directe omgeving. Dit betekent een groot negatief effect (- -).
Het gebied onder de A8 is niet aangewezen als geen aardkundig monument of aardkundig
waardevol gebied. Dit betekent dat het effect van aardkundige waarden verwaarloosbaar (0) is
bij het aanleggen van een tracé (zie tabel 6.3.7).
Tabel 6.3.7: Effect bodem en aardkundige waarden
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
149 Combineren
stations

Zettingsgevoeligheid
ondergrond
Aardkundig waardevol gebied

Effect

Beoordeling

Sterk zettingsgevoelig

--

Geen of nagenoeg geen ruimtebeslag

0

53 Verhogen spoorbrug Zaan
Er is bij de spoorbrug over de Zaan sprake van sterk zettingsgevoelige ondergrond. Bij het
verhogen van de spoorbrug, heeft dit invloed op deze ondergrond, omdat hiervoor een
zwaardere fundering noodzakelijk is. Dit betekent een groot negatief effect (- -).
Er is bij de Zaan geen sprake van aardkundig waardevol gebied, hierdoor is er geen ruimtebeslag
door het verhogen van de spoorbrug. Dit leidt tot verwaarloosbare effecten (0) (zie tabel 6.3.8).
Tabel 6.3.8: Effect bodem en aardkundige waarden
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
53 Verhogen
spoorbrug Zaan

Zettingsgevoeligheid
ondergrond
Aardkundig waardevol gebied

Effect

Beoordeling

Sterk zettingsgevoelig

--

Geen of nagenoeg geen ruimtebeslag

0

54 73 Perronverlenging Hoorn
Er is bij Hoorn sprake van sterk zettingsgevoelige ondergrond. Bij het verlengen van het perron in
dit gebied, heeft dit invloed op deze ondergrond. Dit betekent een groot negatief effect (- -).
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Er is bij het station geen sprake van aardkundig waardevol gebied, hierdoor is er geen
ruimtebeslag door het toevoegen van carpoolplaatsen. Dit leidt tot verwaarloosbare effecten (0)
(zie tabel 6.3.9).
Tabel 6.3.9: Effect bodem en aardkundige waarden
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
54 73
Perronverlenging
Hoorn

6.4

Archeologie

6.4.1

Beoordeling

Zettingsgevoeligheid
ondergrond
Aardkundig waardevol gebied

Effect

Beoordeling

Sterk zettingsgevoelig

--

Geen of nagenoeg geen ruimtebeslag

0

48 52 93 165 Realisatie carpoolplaatsen
Ter hoogte van de verschillende locaties voor carpoolplaatsen is sprake van een hoge
archeologische verwachtingswaarde. Er is geen sprake van archeologische monumenten
(bekende archeologische waarden). Op het moment dat de carpoolplaatsen gerealiseerd worden,
zal het gebied van hoge archeologische verwachtingswaarde mogelijk worden aangetast. Dit
betekent een mogelijk of beperkt negatief effect (-) (zie tabel 6.4.1).
Tabel 6.4.1: Effect archeologie
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
48 52 93 165
Realisatie
carpoolplaatsen

Gebied archeologische
waarde

Effect

Beoordeling

Aantasting van een gebied met een hoge
archeologische verwachtingswaarde

-

49 P+R bij Edam-Volendam
Ter hoogte van de kruising N247 en Singelweg bij Edam is sprake van een hoge archeologische
verwachtingswaarde in een of meerdere van de door de provincie weergegeven tijdvakken op de
Informatiekaart Landschap en Cultuurhistorie. Er is geen sprake van archeologische monumenten
(bekende archeologische waarden). Op het moment dat de P+R gerealiseerd wordt, zal het
gebied met hoge archeologische verwachtingswaarde mogelijk worden aangetast. Dit betekent
een mogelijk of beperkt negatief effect (-) (zie
tabel 6.4.2).
Tabel 6.4.2: Effect archeologie
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
49 P+R bij EdamVolendam

Gebied archeologische
waarde

Effect

Beoordeling

Aantasting van een gebied met een hoge
archeologische verwachtingswaarde

-

51 55 110 Verbeteren regionale fietsverbindingen
Langs de beoogde tracés voor de regionale / snelfietsverbindingen is sprake van gebieden met
een hoge archeologische verwachtingswaarde in een of meerdere van de door de provincie
weergegeven tijdvakken op de Informatiekaart Landschap en Cultuurhistorie. Er is geen sprake
van archeologische monumenten (bekende archeologische waarden) langs de beoogde tracés.
Aangezien aantasting van eventuele archeologische waarden in deze fase niet uitgesloten kunnen
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worden (ondanks de relatief kleine ingrepen die verwacht worden), wordt het effect op
archeologie als een mogelijk of beperkt negatief effect (-) beoordeeld (zie tabel 6.4.3).
Tabel 6.4.3: Effect archeologie
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
51 55 110
Verbeteren
regionale
fietsverbindingen

Gebied archeologische
waarde

Effect

Beoordeling

Aantasting van een gebied met een hoge
archeologische verwachtingswaarde

-

57 59 Fietsparkeervoorzieningen bij bushaltes
Het toevoegen van ca. 20 stallingsplaatsen voor fietsen beslaat een zeer klein gedeelte en
hiervoor behoeft geen grote ingreep in de bodem te worden gedaan. Het effect op potentieel
voorkomende archeologische waarden is daarmee vrijwel nihil. Het effect wordt dan ook als
neutraal (0) beoordeeld (zie tabel 6.4.4).
Tabel 6.4.4: Effect archeologie
Maatregel (nummer)
57 59
Fietsparkeervoorzieningen
bij bushaltes

Onderwerp

Effect

Beoordeling

Gebied archeologische
waarde

Geen aantasting gebied met
archeologische verwachtingswaarde

0

107 Realiseren fietsstraat Keern
Ter hoogte van ’t Keern is sprake van een hoge archeologische verwachtingswaarde in een of
meerdere van de door de provincie weergegeven tijdvakken op de Informatiekaart Landschap en
Cultuurhistorie. Er is geen sprake van archeologische monumenten (bekende archeologische
waarden). Op het moment dat de fietsstraat gerealiseerd wordt, zal het gebied met hoge
archeologische verwachtingswaarde mogelijk worden aangetast. Dit betekent een mogelijk of
beperkt negatief effect (-) (zie tabel 6.4.5).
Tabel 6.4.5: Effect archeologie
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
107 Realiseren
fietsstraat Keern

Gebied archeologische
waarde

Effect

Beoordeling

Aantasting van een gebied met een hoge
archeologische verwachtingswaarde

-

103 Verlenging keerspoor Hoorn Kersenboogerd
Rond het station Hoorn Kersenboogerd is sprake van een hoge archeologische
verwachtingswaarde in een of meerdere van de door de provincie weergegeven tijdvakken op de
Informatiekaart Landschap en Cultuurhistorie. Er is geen sprake van archeologische monumenten
(bekende archeologische waarden). Op het moment dat de verlenging van het keerspoor
gerealiseerd wordt, zal dit gebied met hoge archeologische verwachtingswaarde mogelijk worden
aangetast. Dit betekent een mogelijk of beperkt negatief effect (-) (zie tabel 6.4.6).
Tabel 6.4.6: Effect archeologie
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
103 Verlenging
keerspoor Hoorn
Kersenboogerd

Gebied archeologische
waarde

Effect

Beoordeling

Aantasting van een gebied met een hoge
archeologische verwachtingswaarde

-
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149 Combineren stations
Waar het spoor de A8 kruist is sprake van een hoge archeologische verwachtingswaarde in een of
meerdere van de door de provincie weergegeven tijdvakken op de Informatiekaart Landschap en
Cultuurhistorie. Er is geen sprake van archeologische monumenten (bekende archeologische
waarden). Op het moment dat stations gecombineerd worden, zal het gebied met hoge
archeologische verwachtingswaarde mogelijk worden aangetast. Dit betekent een mogelijk of
beperkt negatief effect (-) (zie tabel 6.4.7).
Tabel 6.4.7: Effect archeologie
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
149 Combineren
stations

Gebied archeologische
waarde

Effect

Beoordeling

Aantasting van een gebied met een hoge
archeologische verwachtingswaarde

-

53 Verhogen spoorbrug Zaan
Langs de Zaan ter hoogte van de spoorbrug is sprake van een hoge archeologische
verwachtingswaarde in een of meerdere van de door de provincie weergegeven tijdvakken op de
Informatiekaart Landschap en Cultuurhistorie. Er is geen sprake van archeologische monumenten
(bekende archeologische waarden). Op het moment dat de verhoging van de spoorbrug
gerealiseerd wordt, zal dit gebied met hoge archeologische verwachtingswaarde mogelijk worden
aangetast. Dit betekent een mogelijk of beperkt negatief effect (-) (zie tabel 6.4.8).
Tabel 6.4.8: Effect archeologie
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
53 Verhogen
spoorbrug Zaan

Gebied archeologische
waarde

Effect

Beoordeling

Aantasting van een gebied met een hoge
archeologische verwachtingswaarde

-

54 73 Perronverlenging Hoorn
Rond het station Hoorn is sprake van een hoge archeologische verwachtingswaarde in een of
meerdere van de door de provincie weergegeven tijdvakken op de Informatiekaart Landschap en
Cultuurhistorie. Er is geen sprake van archeologische monumenten (bekende archeologische
waarden). Op het moment dat de verlenging van het perron gerealiseerd wordt, zal dit gebied
met hoge archeologische verwachtingswaarde mogelijk worden aangetast. Dit betekent een
mogelijk of beperkt negatief effect (-) (zie tabel 6.4.9).
Tabel 6.4.9: Effect archeologie
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
54 73
Perronverlenging
Hoorn

Gebied archeologische
waarde

6.5

Cultuurhistorie en landschap

6.5.1

Beoordeling

Effect

Beoordeling

Mogelijk of beperkt negatief effect

-

48 52 93 165 Realisatie carpoolplaatsen
De carpoolplaatsen zijn niet voorzien in het gebied dat behoort tot de Stelling van Amsterdam en
de Beemster, zodat beide werelderfgoederen door deze maatregel niet beïnvloed worden. De
effecten hierop zijn daarom verwaarloosbaar (0).
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Er liggen geen molenbiotopen of stolpboerderijen in de buurt van de te realiseren
carpoolplaatsen. Dit betekent dat deze niet worden aangetast en het effect verwaarloosbaar is
(0).
De beschermde stads- of dorpsgezichten liggen niet in de buurt van de te realiseren
carpoolplaatsen langs de A7 en zullen derhalve ook niet worden aangetast. Het effect is dus
verwaarloosbaar (0) (zie tabel 6.5.1).
Tabel 6.5.1: Effect cultuurhistorie en landschap
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
48 52 93
165Realisatie
carpoolplaatsen

Stelling van Amsterdam en
Beemster
Molenbiotopen
Stolpboerderijen
Beschermde stads- en
dorpsgezichten

Effect

Beoordeling

Geen aantasting

0

Geen aantasting
Geen aantasting
Geen aantasting

0
0
0

49 P+R bij Edam-Volendam
De P+R ligt in de omgeving van de Stelling van Amsterdam. De P+R kan mogelijk een flankement
van de Stelling van Amsterdam doorsnijden. Ervan uitgaande dat de auto’s op maaiveld
geparkeerd worden, kan dit effect hebben op dit vanuit het principe van de Stelling vrij te
houden gebied. Dit betekent een mogelijk of beperkt negatief effect (-).
Er liggen geen molenbiotopen in de buurt van de te realiseren P+R. Dit betekent dat deze niet
worden aangetast en het effect verwaarloosbaar is (0).
Er liggen drie stolpboerderijen in een straal van 300 meter van de te realiseren P+R. Dit betekent
een mogelijk of beperkt negatief effect (-).
De locatie voor de P+R ligt op relatief korte afstand van het beschermde dorpsgezicht van Edam.
Aangezien aan deze zijde ook reeds een busstation ligt dat het zicht op het beschermde
dorpsgezicht enigszins beperkt is het effect als beperkt negatief effect (-) beoordeeld, geringe
aantasting (zie tabel 6.5.2). Daarbij is ervan uitgegaan dat het terrein zal bestaan uit verharding
met daarop te parkeren auto’s en dus geen (of zeer beperkt) gebouwen zal kennen.
Tabel 6.5.2: Effect cultuurhistorie en landschap
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
49 P+R bij EdamVolendam

Stelling van Amsterdam en
Beemster
Molenbiotopen
Stolpboerderijen
Beschermde stads- en
dorpsgezichten

Effect

Beoordeling

Reeds aangetast kenmerk dat verder
aangetast wordt
Geen aantasting
Reeds aangetast kenmerk dat verder
aangetast wordt
Geringe aantasting

0
-

51 55 110 Verbeteren regionale fietsverbindingen
De fietsverbindingen worden langs bestaande routes en wegen geleid. Daarmee is de invloed op
cultuurhistorie en landschap over het algemeen beperkt. Ook op de Stelling van Amsterdam en
de Beemster. Uitgangspunt voor deze beoordeling is dat er geen directe aantasting van forten of
andere gebouwde werken van de Stelling van Amsterdam plaatsvindt. Aangezien het om
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beperkte uitbreidingen van bestaande fietsverbindingen gaat, wordt een eventueel effect op de
werelderfgoederen, molenbiotopen, stolpboerderijen en beschermde stads- en dorpsgezichten
als verwaarloosbaar ingeschat. Het effect wordt daarmee op alle punten als neutraal (0)
beoordeeld (zie tabel 6.5.3).
Tabel 6.5.3: Effect cultuurhistorie en landschap
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
51 55 110
Verbeteren
regionale
fietsverbindingen

Stelling van Amsterdam en
Beemster
Molenbiotopen
Stolpboerderijen
Beschermde stads- en
dorpsgezichten

Effect

Beoordeling

Geen aantasting

0

Geen aantasting
Geen aantasting
Geen aantasting

0
0
0

57 59 Fietsparkeervoorzieningen bij bushaltes
Het toevoegen van ca. 20 stallingsplaatsen voor fietsen beslaat een zeer klein gedeelte en
hiervoor behoeft geen grote ingreep in de openbare ruimte te worden gedaan. Het effect op
cultuurhistorie en landschap is daarmee vrijwel nihil. Het effect wordt dan ook als neutraal (0)
beoordeeld (zie tabel 6.5.4).
Tabel 6.5.4: Effect cultuurhistorie en landschap
Maatregel (nummer)
Onderwerp
57 59
Fietsparkeervoorzieningen
bij bushaltes

Stelling van Amsterdam en
Beemster
Molenbiotopen
Stolpboerderijen
Beschermde stads- en
dorpsgezichten

Effect

Beoordeling

Geen aantasting

0

Geen aantasting
Geen aantasting
Geen aantasting

0
0
0

107 Realiseren fietsstraat Keern
De maatregel ligt niet in de omgeving van de Stelling van Amsterdam en de Beemster, zodat
beide werelderfgoederen door deze maatregel niet beïnvloed worden. De effecten hierop zijn
daarom verwaarloosbaar (0).
Er liggen geen molenbiotopen in de buurt van de te realiseren fietsstraat. Dit betekent dat deze
niet worden aangetast en het effect verwaarloosbaar is (0).
Langs ’t Keern liggen twee stolpboerderijen op relatief korte afstand van de straat: die van
kinderboerderij ‘DeWoid’ ten oosten van de weg en ter hoogte van deze boerderij aan de
westelijke kant van de weg nog één. Aangezien de stolpen al in de invloedszone van ‘t Keern
liggen en op zichzelf niet verder worden gewijzigd, gaat het bij het toevoegen van een fietsstraat
om een mogelijk of beperkt negatief effect (-).
Het beschermde stadsgezicht van Hoorn ligt niet in de buurt van ’t Keern en wordt hiervan
gescheiden door diverse opgaande bebouwing en zal derhalve ook niet worden aangetast. Het
effect is dus verwaarloosbaar (0) (zie
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tabel 6.5.5).
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Tabel 6.5.5: Effect cultuurhistorie en landschap
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
107 Realiseren
fietsstraat Keern

Stelling van Amsterdam en
Beemster
Molenbiotopen
Stolpboerderijen
Beschermde stads- en
dorpsgezichten

Effect

Beoordeling

Geen aantasting

0

Geen aantasting
Reeds aangetast onderdeel dat verder
aangetast wordt
Geen aantasting

0
0

103 Verlenging keerspoor Hoorn Kersenboogerd
De maatregel ligt niet in de omgeving van de Stelling van Amsterdam en de Beemster, zodat
beide werelderfgoederen door deze maatregel niet beïnvloed worden. De effecten hierop zijn
daarom verwaarloosbaar (0).
Er liggen geen molenbiotopen of stolpboerderijen in de buurt van de te realiseren
carpoolplaatsen. Dit betekent dat deze niet worden aangetast en het effect verwaarloosbaar is
(0).
Het beschermde stadsgezicht van Hoorn ligt niet in de buurt van de te realiseren verlenging en
zal derhalve ook niet worden aangetast. Het effect is dus verwaarloosbaar (0) (zie tabel 6.5.6).
Tabel 6.5.6: Effect cultuurhistorie en landschap
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
103 Verlenging
keerspoor Hoorn
Kersenboogerd

Stelling van Amsterdam en
Beemster
Molenbiotopen
Stolpboerderijen
Beschermde stads- en
dorpsgezichten

Effect

Beoordeling

Geen aantasting

0

Geen aantasting
Geen aantasting
Geen aantasting

0
0
0

149 Combineren stations
De maatregel ligt niet in de omgeving van de Stelling van Amsterdam en de Beemster, zodat
beide werelderfgoederen door deze maatregel niet beïnvloed worden. De effecten hierop zijn
daarom verwaarloosbaar (0).
Er liggen geen molenbiotopen of stolpboerderijen in de buurt van het nieuw te realiseren station
(waar het spoor de A8 kruist). Dit betekent dat deze niet worden aangetast en het effect
verwaarloosbaar is (0).
De beschermde dorpsgezichten in Zaanstad liggen niet in de buurt van de te realiseren verlenging
en zullen derhalve ook niet worden aangetast. Het effect is dus verwaarloosbaar (0) (zie
tabel 6.5.7).
Tabel 6.5.7: Effect cultuurhistorie en landschap
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
149 Combineren
stations

Stelling van Amsterdam en
Beemster
Molenbiotopen
Stolpboerderijen
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Beschermde stads- en
dorpsgezichten

Geen aantasting

0

53 Verhogen spoorbrug Zaan
De maatregel ligt niet in de omgeving van de Stelling van Amsterdam en de Beemster, zodat
beide werelderfgoederen door deze maatregel niet beïnvloed worden. De effecten hierop zijn
daarom verwaarloosbaar (0).
Er liggen geen molenbiotopen of stolpboerderijen in de buurt van de spoorbrug over de Zaan. Dit
betekent dat deze niet worden aangetast en het effect verwaarloosbaar is (0).
De beschermde stads- of dorpsgezichten liggen niet in de buurt van de spoorbrug en zullen
derhalve ook niet worden aangetast. Het effect is dus verwaarloosbaar (0) (zie tabel 6.5.8).
Tabel 6.5.8: Effect cultuurhistorie en landschap
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
53 Verhogen
spoorbrug Zaan

Stelling van Amsterdam en
Beemster
Molenbiotopen
Stolpboerderijen
Beschermde stads- en
dorpsgezichten

Effect

Beoordeling

Geen aantasting

0

Geen aantasting
Geen aantasting
Geen aantasting

0
0
0

54 73 Perronverlenging Hoorn
De maatregel ligt niet in de omgeving van de Stelling van Amsterdam en de Beemster, zodat
beide werelderfgoederen door deze maatregel niet beïnvloed worden. De effecten hierop zijn
daarom verwaarloosbaar (0).
Er liggen geen molenbiotopen of stolpboerderijen in de buurt van de te realiseren
carpoolplaatsen. Dit betekent dat deze niet worden aangetast en het effect verwaarloosbaar is
(0).
Het station Hoorn overlapt met het beschermde dorpsgezicht van Hoorn. Aangezien de
perronverlenging mogelijk beslag legt op het beschermde dorpsgezicht is sprake van een mogelijk
of beperkt negatief effect (-), omdat het een relatief beperkte ingreep betreft aan de rand van
het beschermde gezicht. Als perronverlenging aan de noordzijde van het station plaatsvindt, is
geen sprake van direct effect op het beschermde stadsgezicht van Hoorn (zie tabel 6.5.9).
Tabel 6.5.9: Effect cultuurhistorie en landschap
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
54 73
Perronverlenging
Hoorn

Stelling van Amsterdam en
Beemster
Molenbiotopen
Stolpboerderijen
Beschermde stads- en
dorpsgezichten
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6.6

Water

6.6.1

Beoordeling
48 52 93 165 Realisatie carpoolplaatsen
In de buurt van de A7 liggen verschillende waterkeringen op relatief korte afstand, haaks op de
A7 tweemaal ter hoogte van Edam-Volendam en tussen Purmerend en Purmerend-Zuid. De
maatregelen worden getroffen in de omgeving van de bestaande aansluitingen op de A7. Daar
worden geen waterkeringen doorsneden, zodat ervan kan worden uitgegaan dat de maatregel
buiten de (beschermingszone van de) waterkering ligt. Het effect is daarom verwaarloosbaar (0).
De carpoollocaties liggen niet op korte afstand van vaarwegen en hebben daarom geen invloed
op deze vaarwegen. De effecten zijn als verwaarloosbaar (0) beoordeeld.
KRW-oppervlaktewaterlichamen zijn voornamelijk te vinden rond de A7 aan de zuidkant van
Hoorn, haaks op de A7 tweemaal ter hoogte van Edam-Volendam en tussen Purmerend en
Purmerend-Zuid. In dit geval gaat het om een mogelijke aantasting van de oeverinrichting en
eventueel ook waterkwaliteit over een korte afstand (< 100 meter), het gaat hier dus om mogelijk
of beperkt negatieve effecten (-). (zie tabel 6.6.1).
Tabel 6.6.1: Effect Water
Maatregel
(nummer)
48 52 93 165
Realisatie
carpoolplaatsen

Onderwerp

Effect

Beoordeling

Waterkeringen

Buiten de (beschermingszone) van de
waterkering
Ongewijzigd
Aantasting oeverinrichting of
waterkwaliteit (<100 m)

0

Vaarwegen
KRWoppervlaktewaterlichamen

0
-

49 P+R bij Edam-Volendam
Er ligt een waterkering parallel aan de Singelweg. Omdat de maatregel mogelijk binnen de
(beschermingszone van de) waterkering ligt, is het effect als beperkt negatief beoordeeld (-).
Parallel aan de westzijde van de N247 loopt een vaarweg, deze ligt op korte afstand van de
mogelijke locatie van de P+R af. De vaarweg blijft echter ongewijzigd bij toevoeging van de P+R,
omdat de maatregel vooral (semi)verharding op maaiveld betreft en geen ruimte van de vaarweg
zal beslaan. De effecten hierop zijn dus als verwaarloosbaar (0) beoordeeld.
KRW-oppervlaktewaterlichamen zijn ten westen van de N247 te vinden. In Edam zelf liggen ook
KRW-oppervlaktewaterlichamen. In dit geval gaat het om een mogelijke aantasting van de
oeverinrichting en eventueel ook waterkwaliteit over een korte afstand (< 100 meter), het gaat
hier dus om mogelijk of beperkt negatieve effecten (-) (zie tabel 6.6.2).
Tabel 6.6.2: Effect Water
Maatregel
(nummer)
49 P+R bij EdamVolendam

Onderwerp

Effect

Beoordeling

Waterkeringen

In profiel van de vrije ruimte of in de
beschermingszone
Ongewijzigd
Aantasting oeverinrichting of
waterkwaliteit (<100 m)

-

Vaarwegen
KRWoppervlaktewaterlichamen
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51 55 110 Verbeteren regionale fietsverbindingen
Het verbeteren van de regionale fietsverbindingen betreft voornamelijk het toevoegen van (een
beperkt) oppervlakte aan bestaande wegen en fietspaden. Er worden geen nieuwe bruggen
aangelegd. Daarmee is er geen effect op bestaande vaarwegen (0). De wijzigingen zijn zodanig
beperkt dat geen aantastingen van waterkeringen en KRW-oppervlaktewaterlichamen verwacht
worden. De maatregel is daarom op alle onderdelen van het aspect water als neutraal
beoordeeld (zie tabel 6.6.3).
Tabel 6.6.3: Effect Water
Maatregel
(nummer)
51 55 110
Verbeteren
regionale
fietsverbindingen

Onderwerp

Effect

Beoordeling

Waterkeringen

(Mogelijk) in profiel van de vrije ruimte
of in de beschermingszone
Ongewijzigd
(Mogelijk) aantasting oeverinrichting of
waterkwaliteit (<100 m)

0

Vaarwegen
KRWoppervlaktewaterlichamen

0
0

57 59 Fietsparkeervoorzieningen bij bushaltes
Toevoeging van ca. 20 stallingsplaatsen voor fietsen bij bushaltes betreft een zeer beperkte
ingreep in de openbare ruimte. Daarmee worden geen waterkeringen, vaarwegen of KRWoppervlaktewaterlichamen aangetast. Uitgangspunt is dat de voorzieningen in of bij de
bestaande infrastructuur gerealiseerd kunnen worden. De effecten zijn daarom als neutraal (0)
beoordeeld (zie tabel 6.6.4).
Tabel 6.6.4: Effect Water
Maatregel (nummer)
57 59
Fietsparkeervoorzieningen
bij bushaltes

Onderwerp

Effect

Beoordeling

Waterkeringen

Buiten de (beschermingszone) van de
waterkering
Ongewijzigd
Geen invloed of op grote afstand

0

Vaarwegen
KRWoppervlaktewaterlichamen

0
0

107 Realiseren fietsstraat Keern
Deze maatregel leidt tot het toevoegen van een fietsstraat langs ‘t Keern. Het realiseren van de
fietsstraat leidt niet tot aantasting van de vaarwegen, waterkeringen of KRW-waterlichamen. Op
de effecten voor deze onderwerpen scoort deze maatregel daarom als verwaarloosbaar (0) (zie
tabel 6.6.5).
Tabel 6.6.5: Effect Water
Maatregel
(nummer)
107 Realiseren
fietsstraat Keern

Onderwerp

Effect

Beoordeling

Waterkeringen

Buiten de (beschermingszone) van de
waterkering
Ongewijzigd
Geen invloed of op grote afstand

0

Vaarwegen
KRWoppervlaktewaterlichamen

0
0

103 Verlenging keerspoor Hoorn Kersenboogerd
De spoorverlenging leidt niet tot aantasting van de vaarwegen, waterkeringen of KRWwaterlichamen. Deze komen op korte afstand van de keerspoorverlenging niet voor. Op de
effecten voor deze onderwerpen scoort deze maatregel daarom als verwaarloosbaar (0) (zie
tabel 6.6.6).
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Tabel 6.6.6: Effect Water
Maatregel
(nummer)
103 Verlenging
keerspoor Hoorn
Kersenboogerd

Onderwerp

Effect

Beoordeling

Waterkeringen

Buiten de (beschermingszone) van de
waterkering
Ongewijzigd
Geen invloed of op grote afstand

0

Vaarwegen
KRWoppervlaktewaterlichamen

0
0

149 Combineren stations
Er liggen geen waterkeringen of vaarwegen in de buurt van het spoor waar deze de A8 kruist.
Daarom is het effect verwaarloosbaar beoordeeld (0).
KRW-oppervlaktewaterlichamen liggen evenwijdig aan het spoor en lopen onder de A8 langs. In
dit geval gaat het om een mogelijke aantasting van de oeverinrichting en eventueel ook
waterkwaliteit over een korte afstand (> 100 meter), het gaat hier dus om grote negatieve
effecten (- -) (zie tabel 6.6.7).
Tabel 6.6.7: Effect Water
Maatregel
(nummer)
149 Combineren
stations

Onderwerp

Effect

Beoordeling

Waterkeringen

Buiten de (beschermingszone) van de
waterkering
Ongewijzigd
Aantasting oeverinrichting of
waterkwaliteit (>100 m)

0

Vaarwegen
KRWoppervlaktewaterlichamen

0
--

53 Verhogen spoorbrug Zaan
De spoorbrug over de Zaan is een waterkering. Hierdoor valt het effect van de maatregel
(verhogen van de burg) in de kernzone of het waterstaatswerk. Aangezien de spoorbrug ook in de
huidige situatie dit waterstaatswerk kruist, ligt het voor de hand dat dit technisch oplosbaar is.
Het effect wordt daarom als mogelijk of beperkt negatief effect beoordeeld (-). Overigens is het
effect met de juiste maatregelen (wettelijk voorgeschreven en geborgd in de watervergunningprocedure) technisch oplosbaar.
De Zaan is een vaarweg. Door het verhogen van de spoorbrug zal deze vaarweg beter bevaarbaar
worden. De doorvaarthoogte van de brug wordt verhoogd, zodat meer schepen zonder
brugopening de brug kunnen passeren. Dit wordt beoordeeld als beperkt positief (+) effect.
De Zaan is ook aangewezen als KRW-oppervlaktewaterlichaam. In dit geval gaat het om een
mogelijke aantasting van de oeverinrichting en eventueel ook waterkwaliteit over een korte
afstand (< 100 meter), het gaat hier dus om mogelijk of beperkt negatieve effecten (-). Als nuance
moet hierbij opgemerkt worden, dat de verhoging van de bestaande brug ook kan leiden tot een
verbetering van de oeverinrichting bij de bestaande brug, waardoor de situatie verbeterd wordt
(zie
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tabel 6.6.8).
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Tabel 6.6.8: Effect Water
Maatregel
(nummer)
53 Verhogen
spoorbrug Zaan

Onderwerp

Effect

Beoordeling

Waterkeringen

In profiel van de vrije ruimte of in de
beschermingszone
Doorvaarbaarheid verbetert
Aantasting oeverinrichting of
waterkwaliteit (<100 m)

-

Vaarwegen
KRWoppervlaktewaterlichamen

+
-

54 73 Perronverlenging Hoorn
De perronverlenging leidt niet tot aantasting van de vaarwegen, waterkeringen of KRWwaterlichamen. Deze komen namelijk op relatief korte afstand van de plaats van de
perronverlenging niet voor. Op de effecten voor deze onderwerpen scoort deze maatregel
daarom als verwaarloosbaar (0) (zie tabel 6.6.9).
Tabel 6.6.9: Effect Water
Maatregel
(nummer)
54 73
Perronverlenging
Hoorn

6.7

Natuur

6.7.1

Beoordeling

Onderwerp

Effect

Beoordeling

Waterkeringen

Buiten de (beschermingszone) van de
waterkering
Ongewijzigd
Geen invloed of op grote afstand

0

Vaarwegen
KRWoppervlaktewaterlichamen

0
0

48 52 93 165 Realisatie carpoolplaatsen
Bij de aanleg van carpoolplaatsen zal het verkeer efficiënter rijdt (minder auto’s op de weg door
auto delen) en daardoor is mogelijk sprake van een beperkt lagerestikstof uitstoot. Voor de
bereikbaarheid is de maatregel echter als neutraal beoordeeld, dus de verandering in de
stikstofdepositie is verwaarloosbaar. Door de beperkte omvang (lokaal) en het type van het
voornemen en de grote afstand tot deze gebieden zijn ruimtebeslag en verstoring uitgesloten.
Beschermde natuurgebieden zijn hier Natura 2000-gebieden, NNN-gebieden en
weidevogelgebieden (incl. scholeksterleefgebied). Een carpoolplaats ligt nabij een
scholeksterleefgebied, maar additionele verstoring door de carpoolplaats is te verwaarlozen ten
opzichte van de actuele verstoring door de snelweg. De maatregelen hebben geen invloed op de
gebieden door ruimtebeslag. Het effect op deze gebieden is verwaarloosbaar (0) (zie tabel 6.7.1).
Bij concrete uitwerking van maatregel 48 moet aandacht besteed worden aan de kruising met de
natuurverbinding (ook onderdeel van NNN).
Tabel 6.7.1: Effecten natuur
Maatregel
(nummer)
48 52 93 165
Realisatie
carpoolplaatsen

Onderwerp

Effect

Beoordeling

Natura 2000
NNN
Weidevogelgebied

Geen effect
Geen effect
Geen effect

0
0
0
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49 P+R bij Edam-Volendam
De aanleg van een P+R bij het busstation van Edam ter grootte van 200 parkeerplaatsen zal
resulteren in een afname van maximaal 200 auto’s op de N247. Op de A7 en op de ring A10 zal
het effect nauwelijks verschil maken in het aantal voertuigen per etmaal Alhoelwel door deze
maatregel het verkeer efficiënter rijdt (minder auto’s op de weg door auto delen) is door het
minimale effect op de verkeersintensiteiten de afname van de stikstofuitstoot verwaarloosbaar.
Er is verder geen effect op Natura 2000-gebieden en NNN-gebieden. De effecten hiervoor zijn
dus verwaarloosbaar (0) (zie tabel 6.7.2).
Ondanks de beperkte omvang (lokaal) van deze maatregel heeft de P+R wel ruimtebeslag in een
weidevogelgebied. Dit betekent grote negatieve effecten (- -).
Tabel 6.7.2: Effecten natuur
Maatregel
(nummer)
49 P+R bij EdamVolendam

Onderwerp

Effect

Beoordeling

Natura 2000
NNN
Weidevogelgebied

Geen effect
Geen effect
Ruimtebeslag

0
0
--

51 55 110 Verbeteren regionale fietsverbindingen
Door deze maatregel wordt er in de regio van de corridor meer gebruik gemaakt van de fiets.
Ruimtebeslag op beschermde gebieden treedt niet op. De beperking van de hoeveelheid
stikstofdepositie is op basis van de veranderingen in de verkeersintensiteiten zeer beperkt c.q.
verwaarloosbaar. Van additionele verstoring van beschermde natuurgebieden door de
verbetering van de fietspaden is geen sprake door het huidige gebruik. Beschermde
natuurgebieden zijn hier Natura 2000-gebieden, NNN-gebieden en weidevogelgebieden (incl.
scholeksterleefgebied). Het effect op deze gebieden is dus verwaarloosbaar (0) (zie tabel 6.7.3).
Tabel 6.7.3: Effecten natuur
Maatregel
(nummer)
51 55 110
Verbeteren
regionale
fietsverbindingen

Onderwerp

Effect

Beoordeling

Natura 2000
NNN
Weidevogelgebied

Geen effect
Geen effect
Geen effect

0
0
0

57 59 Fietsparkeervoorzieningen bij bushaltes
Met deze maatregel wordt er in de regio van de corridor meer gebruik gemaakt wordt van de
fiets en de lokale bus voorzieningen. Dit leidt tot (een beperkt aantal) minder auto’s op de weg
en daardoor beperkt minder stikstof uitstoot. Dit effect is vooral lokaal en beperkt en daarom
verwaarloosbaar voor de beschermde natuurgebieden. Beschermde natuurgebieden zijn hier
Natura 2000-gebieden, NNN-gebieden en weidevogelgebieden (incl. scholeksterleefgebied). Het
effect via stikstofdepositie op deze gebieden is verwaarloosbaar (0), andere effecten treden niet
op (zie
tabel 6.7.4).
Tabel 6.7.4: Effecten natuur
Maatregel (nummer)

Onderwerp

Effect

Beoordeling

57 59
Fietsparkeervoorzieningen
bij bushaltes

Natura 2000
NNN
Weidevogelgebied

Geen effect
Geen effect
Geen effect

0
0
0
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64 151 Stimuleren gebruik fiets en e-bike
Met deze maatregel wordt er in de regio van de corridor meer gebruik gemaakt wordt van de
fiets en de e-bike. Dit leidt tot (een beperkt aantal) minder auto’s op de weg en daardoor beperkt
minder stikstof uitstoot. Dit effect is vooral lokaal en beperkt en daarom verwaarloosbaar voor
de beschermde natuurgebieden. Beschermde natuurgebieden zijn hier Natura 2000-gebieden,
NNN-gebieden en weidevogelgebieden (incl. scholeksterleefgebied). Het effect via
stikstofdepositie op deze gebieden is verwaarloosbaar (0) andere effecten treden niet op. Het
gaat hier niet om een fysieke maatregel (zie tabel 6.7.5).
Tabel 6.7.5: Effecten natuur
Maatregel
(nummer)
64 151 Vergroten
mogelijkheden ebike

Onderwerp

Effect

Beoordeling

Natura 2000
NNN
Weidevogelgebied

Geen effect
Geen effect
Geen effect

0
0
0

107 Realiseren fietsstraat Keern
Bij het realiseren van de fietsstraat gaat het niet om een afname van lokaal gemotoriseerd
verkeer, maar om het verbeteren van de fietsbereikbaarheid van het gebied. De maatregel is van
beperkte omvang (lokaal) en ligt op grote afstand tot de beschermde natuurgebieden. Op
corridorbreed niveau zal het aantal motorvoertuigbewegingen niet in grote mate afnemen. De
effecten op stikstofdepositie zijn dan ook beperkt tot nihil. Beschermde natuurgebieden zijn hier
Natura 2000-gebieden, NNN-gebieden en weidevogelgebieden (incl. scholeksterleefgebied). Er is
geen sprake van ruimtebeslag op deze gebieden. Het effect op deze gebieden is verwaarloosbaar
(0) (zie tabel 6.7.6).
Tabel 6.7.6: Effecten natuur
Maatregel
(nummer)
107 Realiseren
fietsstraat Keern

Onderwerp

Effect

Beoordeling

Natura 2000
NNN
Weidevogelgebied

Geen effect
Geen effect
Geen effect

0
0
0

108 Vergroten veiligheid fietsenstalling stations Hoorn en Hoogkarspel
Deze maatregel is geen ingrijpende fysieke maatregel. Gedacht moet worden aan goede
verlichting, aanwezigheid van andere mensen of (camera) bewaking en fysieke ingrepen om de
fiets veilig te parkeren, zoals haken om een fietsslot aan vast te maken te realiseren. Ook een
conciërge van het gebied (zoals bij Hoorn Kersenboogerd) behoort tot de mogelijkheden. Het
vergroten van de veiligheid in de fietsenstalling bij de genoemde stations zal slechts beperkt
bijdragen aan de toename van het OV gebruik. Op corridorbreed niveau zal het aantal
motorvoertuigbewegingen niet in grote mate afnemen. De effecten op stikstofdepositie zijn
daarmee beperkt tot nihil. De maatregel is van beperkte omvang (lokaal) en ligt op grote afstand
tot de beschermde natuurgebieden. Beschermde natuurgebieden zijn hier Natura 2000gebieden, NNN-gebieden en weidevogelgebieden (incl. scholeksterleefgebied). Er is geen sprake
van ruimtebeslag of verstoring in de genoemde gebieden. Het effect op deze gebieden is
verwaarloosbaar (0) (zie
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tabel 6.7.7).
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Tabel 6.7.7: Effecten natuur
Maatregel
(nummer)
108 Vergroten
fietsveiligheid
fietsenstalling
stations Hoorn en
Hoogkarspel

Onderwerp

Effect

Beoordeling

Natura 2000
NNN
Weidevogelgebied

Geen effect
Geen effect
Geen effect

0
0
0

16 17 68 117 118 152 Mobiliteitsmanagement en werkgeversaanpak
Op basis van de pilot Maastricht bereikbaar is geconcludeerd dat 3% reductie van de autoritten
realistisch is als uitkomst van deze maatregel. Het gaat hier niet om een fysieke maatregel (geen
ruimtebeslag) maar minder autoverkeer leidt ook tot een afname van geluidverstoring en
stikstofdepositie in de beschermde natuurgebieden. Voor Natura 2000-gebieden gaat het hier
om groot positief effect (+ +). Overige beschermde natuurgebieden zijn hier NNN-gebieden en
weidevogelgebieden (incl. scholeksterleefgebied). Het effect op deze gebieden is positief door de
afname van verstoring
Tabel 6.7.8: Effecten natuur
Maatregel (nummer)
16 17 68 117 118 152
Mobiliteitsmanagement
en werkgeversaanpak

Onderwerp

Effect

Beoordeling

Natura 2000

Afname geluidverstoring en
stikstofdepositie
Afname geluidverstoring
Afname geluidverstoring

++

NNN
Weidevogelgebied

+
+

18 164 Spitsmijden
Uit ervaringen van eerdere spitsmijdenprojecten (spitsmijden.nl) blijkt dat de hoeveelheid
autoverkeer in de spits gemiddeld afneemt met 3% - 5% bij een spitsmijdenproject. Wanneer dit
percentage (5%) wordt toegepast op het wegvak van snelweg A8 tussen knooppunt Zaandam en
knooppunt Coenplein – richting het zuiden – leidt dit tot een afname van ongeveer 4,1% wat
betreft het autoverkeer. Dit effect is merkbaar van Hoorn tot in Amsterdam. Een deel van het
verkeer gaat buiten de spits rijden, of rijdt niet meer (bijvoorbeeld door gebruik OV). Per saldo zal
(beperkt) minder verkeer rijden daardoor leidt de maatregel tot minder stikstofuitstoot. De
verstoring door geluid neemt zeer minimaal af. De verbeterde doorstroming leidt ook tot beperkt
minder stikstof uitstoot. Het gaat hier niet om een fysieke maatregel. Daarmee is geen sprake
van ruimtebeslag op de beschermde natuurgebieden. Beschermde natuurgebieden zijn hier
Natura 2000-gebieden, NNN-gebieden en weidevogelgebieden (incl. scholeksterleefgebied). Het
effect op deze gebieden is dus positief op de Natura 2000-gebieden (+) en neutraal op de NNNgebieden en weidevogelgebieden (0) (zie tabel 6.7.9).
Tabel 6.7.9: Effecten natuur
Maatregel
(nummer)
18 164 Spitsmijden

Onderwerp

Effect

Beoordeling

Natura 2000
NNN
Weidevogelgebied

Afname stikstofdepositie
Geen effect
Geen effect

+
0
0

21 24 66 71 120 156 166 DVM en on-trip reisinformatie
Met deze maatregel zullen er minder files zijn. Deze maatregel leidt niet tot een af- of toename
van verkeer, wel tot andere routes door omleidingsroutes, waardoor de maatregel niet leidt tot
minder stikstofuitstoot. De routes kunnen zowel dichter bij als verder van stikstofgevoelige
Natura 2000-gebieden liggen. Aangezien dat in deze fase niet inzichtelijk is, is een eventuele toeof afname als gevolg van de verlegging van de routes niet beoordeeld. Het gaat hier niet om een
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fysieke maatregel. Er is daarmee geen kans op ruimtebeslag op beschermde natuurgebieden.
Beschermde natuurgebieden zijn hier Natura 2000-gebieden, NNN-gebieden en
weidevogelgebieden (incl. scholeksterleefgebied). Het effect op deze gebieden is dus
verwaarloosbaar (0) (zie tabel 6.7.10).
Tabel 6.7.10: Effecten natuur
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
21 24 66 71 120 156
166 DVM en on-trip
reisinformatie

Natura 2000
NNN
Weidevogelgebied

Effect

Beoordeling

Geen effect
Geen effect
Geen effect

0
0
0

69 95 Bedrijfsvervoer
Deze maatregel leidt tot een beperkte toename van OV en afname van gemotoriseerd verkeer.
Het gaat hier niet om een fysieke maatregel. Er is daarmee geen kans op ruimtebeslag op
beschermde natuurgebieden. De effect van maatregel op de verkeersintensiteiten en files is
verwaarloosbaar. Alleen lokaal – op grotere afstand van beschermde natuurgebieden - zal het
een beperkt positief effect hebben op verkeer. De leidt niet tot afname van stikstofdepositie en
verstoring in de beschermde natuurgebieden. Beschermde natuurgebieden zijn hier Natura 2000gebieden, NNN-gebieden en weidevogelgebieden (incl. scholeksterleefgebied). Het effect op
deze gebieden is gezien de afstand en het lokale, beperkte effect verwaarloosbaar (0) (zie
tabel 6.7.11).
Tabel 6.7.11: Effecten natuur
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
69 95
Bedrijfsvervoer

Natura 2000
NNN
Weidevogelgebied

Effect

Beoordeling

Geen effect
Geen effect
Geen effect

0
0
0

70 119 Innovatief mobiliteitsmanagement (met behulp van ITS)
Deze maatregel leidt er toe dat het verkeer efficiënter rijdt (minder opstoppingen). Deze
maatregel leidt echter niet tot een af- of toename van verkeer, waardoor de maatregel niet leidt
tot minder stikstofuitstoot of minder verstoring. Het gaat hier niet om een fysieke maatregel. Er
is daarmee geen kans op ruimtebeslag op beschermde natuurgebieden. Beschermde
natuurgebieden zijn hier Natura 2000-gebieden, NNN-gebieden en weidevogelgebieden (incl.
scholeksterleefgebied). Het effect op deze gebieden is dus verwaarloosbaar (0) (zie tabel 6.7.12).
Tabel 6.7.12: Effecten natuur
Maatregel (nummer)
70 119 Innovatief
mobiliteitsmanagement
(met behulp van ITS)

Onderwerp

Effect

Beoordeling

Natura 2000
NNN
Weidevogelgebied

Geen effect
Geen effect
Geen effect

0
0
0

72 Toepassen DRIPS en PRIS
Deze maatregel leidt er toe dat het verkeer efficiënter rijdt (minder opstoppingen). Deze maatregel leidt
echter niet tot een af- of toename van verkeer, waardoor de maatregel niet leidt tot minder stikstofuitstoot
of verstoring. Het gaat hier niet om een fysieke maatregel. Er is daarmee geen kans op ruimtebeslag op
beschermde natuurgebieden. Beschermde natuurgebieden zijn hier Natura 2000-gebieden, NNN-gebieden
en weidevogelgebieden (incl. scholeksterleefgebied). Het effect op deze gebieden is dus verwaarloosbaar (0)
(zie

tabel 6.7.13).
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Tabel 6.7.13: Effecten natuur
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
72 Toepassen DRIPS
en PRIS

Natura 2000
NNN
Weidevogelgebied

Effect

Beoordeling

Geen effect
Geen effect
Geen effect

0
0
0

97 100 159 160 Goederenvervoer
Het gaat niet om een fysieke ingreep in het gebied. Met het efficiënter inrichten van de
vervoersstromen wordt naar verwachting een aantal ritten beperkt en wordt mogelijk meer
efficiënt met de vervoerscapaciteit omgegaan. Dit leidt naar verwachting tot een beperkte
afname van stikstofdepositie en mogelijk minder verstoring langs de wegen. Het effect is naar
verwachting beperkt zodat de afname van stikstofdepositie en van verstoring als
verwaarloosbaar wordt beschouwd en tot een neutraal effect leidt op Natura 2000-gebieden.
Eventuele scheepvaart over het Markermeer zou potentieel een negatief effect hebben op de
instandhoudingsdoelen (m.n. vogels). De effecten op overige beschermde natuurgebieden (NNN
en weidevogelgebied, incl. scholeksterleefgebied) wordt als neutraal (0) beoordeeld, omdat geen
sprake is van ruimtebeslag of extra verstoring van deze gebieden (zie tabel 6.7.14).
Tabel 6.7.14: Effecten natuur
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
97 100 159 160
Goederenvervoer

Natura 2000
NNN
Weidevogelgebied

Effect

Beoordeling

Geen effect
Geen effect
Geen effect

0
0
0

105 OV bedrijventerreinen Zaanstreek-Zuid
Deze maatregel is geen fysieke maatregel. Het realiseren van OV naar de bedrijventerreinen
Zaanstreek-Zuid heeft een beperkt positief effect op het autoverkeer. Door de maatregelen
zullen meer mensen in plaats van de auto met het openbaar vervoer reizen. Dit is vooral een
lokaal effect. Op de schaal van de gehele corridor is het effect verwaarloosbaar Daarom heeft de
maatregel weinig invloed op de stikstofdepositie door het autoverkeer in de Natura 2000gebieden. Het effect op Natura 2000-gebieden wordt daarom als neutraal (0) beoordeeld.
Andere beschermde natuurgebieden (NNN-gebieden en weidevogelgebieden (incl.
scholeksterleefgebied)) ondervinden evenmin een negatief effect als gevolg van het realiseren
van OV naar de bedrijventerreinen. Het effect op deze gebieden is dus verwaarloosbaar (0) (zie
tabel 6.7.15).
Tabel 6.7.15: Effecten natuur
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
105 OV
bedrijventerreinen
Zaanstreek-Zuid

Natura 2000
NNN
Weidevogelgebied

Effect

Beoordeling

Geen effect
Geen effect
Geen effect

0
0
0

103 Verlenging keerspoor Hoorn Kersenboogerd
Bij het realiseren van het keerspoor voorbij Hoorn Kersenboogerd gaat het niet om een toe- of
afname van verkeer. Er is dan ook geen sprake van een wijziging van de hoeveelheid
stikstofdepositie. Tevens is geen sprake van ruimtebeslag op de beschermde natuurgebieden.
Beschermde natuurgebieden zijn hier Natura 2000-gebieden, NNN-gebieden en
weidevogelgebieden (incl. scholeksterleefgebied). Het effect op deze gebieden is dus
verwaarloosbaar (0) (zie tabel 6.7.16).
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Tabel 6.7.16: Effecten natuur
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
103 Verlenging
keerspoor Hoorn
Kersenboogerd

Natura 2000
NNN
Weidevogelgebied

Effect

Beoordeling

Geen effect
Geen effect
Geen effect

0
0
0

104 Afteller 4 stations
Deze maatregel worden de wachttijden bij overwegen iets korterOp dit niveau is dat echter
vrijwel nihil te noemen. De wijzigingen op verkeersintensiteiten en doorstroming zijn dermate
beperkte dat de maatregel niet leidt tot een afname van stikstofdepositie of verstoring in
beschermde natuurgebieden. Tevens zal het aantal reizigers met het OV als gevolg van deze
ingreep slechts zeer beperkt wijzigen. Ook dat leidt niet tot minder stikstofdepositie als gevolg
van het verkeer. Het gaat hier niet om een fysieke maatregel. Er is geen sprake van ruimtebeslag
op beschermde natuurgebieden. Beschermde natuurgebieden zijn hier Natura 2000-gebieden,
NNN-gebieden en weidevogelgebieden (incl. scholeksterleefgebied). Het effect op deze gebieden
is dus verwaarloosbaar (0) (zie tabel 6.7.17).
Tabel 6.7.17: Effecten natuur
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
104 Afteller 4
stations

Natura 2000
NNN
Weidevogelgebied

Effect

Beoordeling

Geen effect
Geen effect
Geen effect

0
0
0

142 Opheffen snelheidsbeperking tussen station Zaandam en station Kogerveld
Het opheffen van de snelheidsbeperking op het spoor tussen Zaandam en Zaandam-Kogerveld zal
slechts beperkt bijdragen aan de toe- of afname van gemotoriseerd verkeer. Effecten op
stikstofdepositie of verstoring zijn dan ook vrijwel nihil. Aangezien het geen fysieke ingreep
betreft, is tevens geen sprake van ruimtebeslag op de beschermde natuurgebieden. De
maatregel wordt getroffen binnen de bebouwde kom van Zaandam en ligt daarmee niet in de
omgeving van beschermde natuurgebieden. Het effect op deze gebieden is dus verwaarloosbaar
(0) (zie tabel 6.7.18).
Tabel 6.7.18: Effecten natuur
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
142 Opheffen
snelheidsbeperking
tussen station
Zaandam en station
Kogerveld

Natura 2000
NNN
Weidevogelgebied

Effect

Beoordeling

Geen effect
Geen effect
Geen effect

0
0
0

143 Glazen wand Zaandam
Het weghalen van de glazen wand op het perron van station Zaandam leidt tot een gemakkelijker
overstap op het station (comfortmaatregel). Effect op de reistijd van treinreizigers zal positief zijn
op lokaal niveau, op de corridor zal dit effect vermoedelijk nihil zijn. De hoeveelheid mensen die
hierdoor met het OV gaan reizen in plaats van met de auto zal hierdoor slechts zeer beperkt
wijzigen. De afname van stikstofdepositie of verstoring als gevolg van deze maatregelis dan ook
niet of nauwelijks te verwachten. De maatregelen vinden plaats in Zaandam en daarom is er geen
sprake van ruimtebeslag door deze maatregel. Beschermde natuurgebieden zijn hier Natura
2000-gebieden, NNN-gebieden en weidevogelgebieden (incl. scholeksterleefgebied). Het effect
op deze gebieden is dus verwaarloosbaar (0) (zie tabel 6.7.19).

Blad 265 van 396

Achtergrondrapport Leefomgeving
MIRT-Verkenning Corridorstudie Amsterdam - Hoorn
projectnummer 410260
7 februari 2017
Ministerie van Infrastructuur en Milieu - Directoraat Generaal Bereikbaarheid

Tabel 6.7.19: Effecten natuur
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
143 Glazen wand
Zaandam

Natura 2000
NNN
Weidevogelgebied

Effect

Beoordeling

Geen effect
Geen effect
Geen effect

0
0
0

149 Combineren stations
Het combineren van de twee stations in Zaandam leidt niet tot een toe- of afname van verkeer.
Ook lokaal zal dit weinig invloed hebben, omdat de bereikbaarheidscirkels rond de stations
grotendeels overlappen met de nieuwe locatie (zie rapportage Mobiliteit). De afname van
stikstofdepositie of verstoring als gevolg van deze maatregel zijn dan ook niet of nauwelijks te
verwachten. Door de ligging van de nieuwe stationslocatie is geen ruimtebeslag op beschermde
natuurgebieden te verwachten. Beschermde natuurgebieden zijn hier Natura 2000-gebieden,
NNN-gebieden en weidevogelgebieden (incl. scholeksterleefgebied). Het effect op deze gebieden
is dus verwaarloosbaar (0) (zie tabel 6.7.20).
Tabel 6.7.20: Effecten natuur
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
149 Combineren
stations

Natura 2000
NNN
Weidevogelgebied

Effect

Beoordeling

Geen effect
Geen effect
Geen effect

0
0
0

182 Overweg N247 Warderweg Oosthuizen
Bij het weghalen van de Warderweg als overweg worden geen fysieke ingrepen in het gebied
genomen. De overweg wordt slechts fysiek afgesloten. De maatregel ziet vooral op de
verkeersveiligheid en daarmee op de robuustheid van de treinverbinding. Het aantal reizigers dat
OV kiest in plaats van de auto zal slechts zeer beperkt wijzigen en daarmee is effect op de
stikstofdepositie vrijwel uitgesloten. De afsluiting leidt tot een toename van de reistijd voor
verkeer (zowel gemotoriseerd als langzaam verkeer) met herkomst/bestemming Warder. Door
de beperkte omvang van de verkeersstromen zullen de effecten op stikstofdepositie minimaal
zijn. Beschermde natuurgebieden zijn hier Natura 2000-gebieden en NNN-gebieden. Het effect
op deze gebieden is dus verwaarloosbaar (0)
Zowel de N247 als Warderweg lopen door weidevogelgebieden (incl. scholeksterleefgebied),
door het verschuiven van het verkeer van de Warderweg naar de N247 neemt de verstoring
vanaf de Warderweg af en die op de N247 toe. Gezien de hoeveelheid verkeer op de N247 wordt
dit effect als verwaarloosbaar gezien. Dit betekent in totaal dat er wel een lichte verschuiving
plaats vindt, maar dat het effect hiervan verwaarloosbaar is (0) (zie tabel 6.7.21).
Tabel 6.7.21: Effecten natuur
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
182 Overweg N247
Warderweg
Oosthuizen

Natura 2000
NNN
Weidevogelgebied

Effect

Beoordeling

Geen effect
Geen effect
Geen effect

0
0
0

53 Verhogen spoorbrug Zaan
Het verhogen van de spoorbrug is slechts zinvol als dit gecombineerd wordt met het niet openen
van de brug in de spits. Indien dit wordt toegepast, zal een groter aantal mensen naar
verwachting gebruik maken van de trein Dit zou voor automobilisten een lichte – maar
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verwaarloosbare – verbetering kunnen betekenen. Gezien het minimale effect op het
autoverkeer, is ook de afname van stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden als
verwaarloosbaar beoordeeld (0). Er is geen sprake van extra ruimtebeslag of andere verstoring
op beschermde natuurgebieden. Op de overige natuurgebieden (NNN-gebieden en
weidevogelgebieden (incl. scholeksterleefgebied)) worden daarom geen effecten verwacht. Het
effect op deze gebieden is dus verwaarloosbaar (0) (zie tabel 6.7.22).
Tabel 6.7.22: Effecten natuur
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
53 Verhogen
spoorbrug Zaan

Natura 2000
NNN
Weidevogelgebied

Effect

Beoordeling

Geen effect
Geen effect
Geen effect

0
0
0

54 73 Perronverlenging Hoorn
Dit zou voor automobilisten een lichte – maar verwaarloosbare – verbetering kunnen betekenen.
Gezien het minimale effect op het autoverkeer, is ook de afname van stikstofdepositie in Natura
2000-gebieden als verwaarloosbaar beoordeeld (0). Deze zullen niet langer van de auto gebruik
maken. Het effect op de stikstofdepositie is naar verwachting beperkt. Er is geen sprake van
ruimtebeslag op beschermde natuurgebieden. Beschermde natuurgebieden zijn hier Natura
2000-gebieden, NNN-gebieden en weidevogelgebieden (incl. scholeksterleefgebied). Het effect
op deze gebieden is dus verwaarloosbaar (0) (zie tabel 6.7.23).
Tabel 6.7.23: Effecten natuur
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
54 73
Perronverlenging
Hoorn

Natura 2000
NNN
Weidevogelgebied

Effect

Beoordeling

Geen effect
Geen effect
Geen effect

0
0
0

96 181 Overweg Stuifberglaan
De aanpassing aan de overweg houdt in dat de overweg per keer minder lang dicht is. Relatief
gezien kan dit – afhankelijk van de duur van de reis – een kleine of grotere reistijdwinst
opleveren. Absoluut gezien – in seconden, dan wel minuten – is de reistijdwinst gelijk. Het
verkeer zal op lokaal niveau een verbeterde doorstroming krijgen. Op de corridor is dit verschil
echter te verwaarlozen. Doordat het effect op verkeer vooral lokaal is, is het effect op de
stikstofdepositie naar verwachting beperkt. Er is geen sprake van ruimtebeslag op beschermde
natuurgebieden. Beschermde natuurgebieden zijn hier Natura 2000-gebieden, NNN-gebieden en
weidevogelgebieden (incl. scholeksterleefgebied). Het effect op deze gebieden is dus
verwaarloosbaar (0) (zie tabel 6.7.24).
Tabel 6.7.24: Effecten natuur
Maatregel (nummer)
96 181 Overweg
Stuifberglaan

Onderwerp

Effect

Beoordeling

Natura 2000
NNN
Weidevogelgebied

Geen effect
Geen effect
Geen effect

0
0
0

184 Snelheidsverhoging op het spoor tussen Hoorn Kersenboogerd en Hoogkarspel
Het spoor tussen Hoorn Kersenboogerd en Hoogkarspel loopt parallel aan een vogelweidegebied
over een afstand van ongeveer 4 kilometer. Bij het verhogen van de snelheid van 100 naar 130
km/h neemt de geluidshinder van de treinen toe en treedt verstoring op voor de weidevogels. Dit
betekent een beperkt of mogelijk negatief effect (-). De effecten op Natura 2000 en NNNgebieden zijn verwaarloosbaar (0) (zie tabel 6.7.25).
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Tabel 6.7.25: Effecten natuur
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
184
Snelheidsverhoging
op het spoor tussen
Hoorn
Kersenboogerd en
Hoogkarspel

6.8

Luchtkwaliteit

6.8.1

Beoordeling

Natura 2000
NNN
Weidevogelgebied

Effect

Beoordeling

Verwaarloosbaar
Verwaarloosbaar
Verstoring

0
0
-

48 52 93 165 Realisatie carpoolplaatsen
Het stimuleren van carpoolen en de aanleg van extra carpoolplaatsen zal leiden tot een beperkte
afname van auto’s op het hoofdwegennet. De extra auto’s die lokaal van en naar de
carpoolplaats rijden, hebben niet tot nauwelijks effect op de luchtkwaliteit en dit is als neutraal
(0) beoordeeld. Corridorbreed leidt dit tot een licht positief effect (+), aangezien er minder auto’s
zullen gaan rijden over grotere afstanden (zie tabel 6.8.1).
Tabel 6.8.1: Effect luchtkwaliteit
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
48 52 93 165
Realisatie
carpoolplaatsen

Luchtkwaliteit

Effect

Beoordeling
lokaal

Beoordeling
corridorbreed

Geen effect | Beperkte
verbetering

0

+

49 P+R bij Edam-Volendam
De aanleg van de P+R zal leiden tot een beperkte afname van auto’s op het hoofdwegennet. De
extra auto’s die lokaal van en naar de P+ R rijden, hebben niet tot nauwelijks effect op de
luchtkwaliteit en dit is als neutraal (0) beoordeeld. Corridorbreed leidt dit tot een licht positief
effect (+), aangezien er minder auto’s zullen gaan rijden over grotere afstanden (zie tabel 6.8.2).
Tabel 6.8.2: Effect Luchtkwaliteit
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
49 P+R bij EdamVolendam

Luchtkwaliteit

Effect

Beoordeling
lokaal

Beoordeling
corridorbreed

Geen effect | Beperkte
verbetering

0

+

51 55 110 Verbeteren regionale fietsverbindingen
Het verbeteren van regionale fietsverbindingen zal ervoor zorgen dat meer mensen van de fiets gebruik
maken en voor langere afstanden. Hierdoor zal het autogebruik zowel lokaal als corridorbreed in beperkte
mate afnemen. Dit geeft een beperkt positief effect (+) op de luchtkwaliteit (zie
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tabel 6.8.3).
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Tabel 6.8.3: Effect Luchtkwaliteit
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
51 55 110
Verbeteren
regionale
fietsverbindingen

Luchtkwaliteit

Effect

Beoordeling
lokaal

Beoordeling
corridorbreed

Beperkte verbetering | Beperkte
verbetering

+

+

57 59 Fietsparkeervoorzieningen bij bushaltes
Van deze maatregel wordt nauwelijks tot geen effect op de luchtkwaliteit verwacht. Het
verbeteren van de fietsparkeervoorzieningen zal niet direct leiden tot minder gebruik van de
auto. Daarom is de beoordeling neutraal (0) (zie tabel 6.8.4).
Tabel 6.8.4: Effect Luchtkwaliteit
Maatregel (nummer)
Onderwerp
57 59
Fietsparkeervoorzieningen
bij bushaltes

Luchtkwaliteit

Effect

Beoordeling
lokaal

Beoordeling
corridorbreed

Geen effect | Geen effect

0

0

64 151 Stimuleren gebruik fiets en e-bike
Het stimuleren van de fiets en e-bike zal ervoor zorgen dat meer mensen van de fiets gebruik
maken en voor langere afstanden. Hierdoor zal het autogebruik zowel lokaal als corridorbreed in
beperkte mate afnemen. Dit geeft een beperkt positief effect (+) op de luchtkwaliteit (zie
tabel 6.8.5).
Tabel 6.8.5: Effect Luchtkwaliteit
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
64 151 Stimuleren
gebruik fiets en ebike

Luchtkwaliteit

Effect

Beoordeling
lokaal

Beoordeling
corridorbreed

Beperkte verbetering | Beperkte
verbetering

+

+

107 Realiseren fietsstraat Keern
De Keern in Hoorn wordt in een fietsstraat veranderd, terwijl hier nu nog autoverkeer van
gebruik kan maken. Lokaal betekent dit een beperkt positief effect (+) op de luchtkwaliteit,
aangezien er op ‘t Keern minder auto’s zullen rijden. Corridorbreed geeft dit naar verwachting
een zeer beperkt effect en dit is dan ook als neutraal (0) beoordeeld (zie tabel 6.8.6).
Tabel 6.8.6: Effect Luchtkwaliteit
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
107 Realiseren
fietsstraat Keern

Luchtkwaliteit

Effect

Beoordeling
lokaal

Beoordeling
corridorbreed

Beperkte verbetering | Geen
effect

+

0

108 Vergroten veiligheid fietsenstalling stations Hoorn en Hoogkarspel
Van deze maatregel wordt geen effect op de luchtkwaliteit verwacht, omdat het een beperkt
aantal mensen vanuit de auto in de trein zal trekken. Daarom is de beoordeling neutraal (0) voor
lokaal en corridorbreed enigszins positief (+), omdat een beperkt aantal auto’s minder zal rijden
(zie
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tabel 6.8.7).
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Tabel 6.8.7: Effect Luchtkwaliteit
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
108 Vergroten
fietsveiligheid
fietsenstalling
stations Hoorn en
Hoogkarspel

Luchtkwaliteit

Effect

Beoordeling
lokaal

Beoordeling
corridorbreed

Geen effect | Geen effect

0

+

16 17 68 117 118 152 Mobiliteitsmanagement en werkgeversaanpak
De maatregelen zullen leiden tot een vermindering van het aantal verkeersbewegingen en
bewegingen in het OV gedurende de spits. Op het hoofdwegennet leidt dit tot minder files over
minder grote afstand. Dit zal zowel lokaal als corridorbreed een beperkt positief effect (+)
hebben op de luchtkwaliteit (zie tabel 6.8.8). De stagnatie van het verkeer leidt namelijk tot een
verslechtering van de luchtkwaliteit, dus het opheffen van deze stagnatie heeft een positief
effect op de luchtkwaliteit.
Tabel 6.8.8: Effect Luchtkwaliteit
Maatregel (nummer)
Onderwerp
16 17 68 117 118 152
Mobiliteitsmanagement
en werkgeversaanpak

Luchtkwaliteit

Effect

Beoordeling
lokaal

Beoordeling
corridorbreed

Beperkte verbetering |
Beperkte verbetering

+

+

18 164 Spitsmijden
De maatregelen zullen leiden tot een vermindering van het aantal verkeersbewegingen
gedurende de spits en daardoor minder files. Dit zal corridorbreed en lokaal een beperkt positief
effect (+) hebben op de luchtkwaliteit. (zie tabel 6.8.9). Het verkeer zal zich deels anders over de
dag verdelen. Tevens zullen mensen door bijvoorbeeld thuis te werken of de trein te nemen
minder gebruik maken van de auto.
Tabel 6.8.9: Effect Luchtkwaliteit
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
18 164
Spitsmijden

Luchtkwaliteit

Effect

Beoordeling
lokaal

Beoordeling
corridorbreed

Geen effect | Beperkte
verbetering

+

+

21 24 66 71 120 156 166 DVM en on-trip reisinformatie
Het dynamische verkeersmanagement leidt op het hoofdwegennet tot een betere doorstroming
van het verkeer en daardoor minder files. Lokaal heeft dit weinig tot geen effect op de
luchtkwaliteit en is dit als neutraal (0) beoordeeld. Corridorbreed zal het verkeer op het
hoofdwegennet minder uitstoot van luchtverontreinigende stoffen veroorzaken en dit is als een
licht positief effect (+) beoordeeld (zie tabel 6.8.10).
Tabel 6.8.10: Effect Luchtkwaliteit
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
21 24 66 71 120
156 166 DVM en
on-trip
reisinformatie

Luchtkwaliteit

Effect

Beoordeling
lokaal

Beoordeling
corridorbreed

Geen effect | Beperkte
verbetering

0

+
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69 95 Bedrijfsvervoer
Het bedrijfsvervoer zorgt lokaal, op de bedrijventerrein, voor extra voertuigen, maar dit effect
wordt gecompenseerd doordat meer mensen met de trein gaan en de auto thuis laten staan. Dit
effect is als neutraal (0) beoordeeld. Als corridorbreed wordt gekeken, zal de afname van het
aantal auto’s leiden tot een licht positief effect (+) op de luchtkwaliteit (zie tabel 6.8.11).
Tabel 6.8.11: Effect Luchtkwaliteit
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
69 95
Bedrijfsvervoer

Luchtkwaliteit

Effect

Beoordeling
lokaal

Beoordeling
corridorbreed

Geen effect | Beperkte
verbetering

0

+

70 119 Innovatief mobiliteitsmanagement (met behulp van ITS)
Uitgangspunt voor deze maatregel is dat het verkeer efficiënter rijdt (minder opstoppingen).
Ander uitgangspunt voor deze maatregel is dat het niet leidt echter niet tot een af- of toename
van verkeer, waardoor de maatregel niet leidt tot minder uitstoot. Zowel lokaal als corridorbreed
is het effect op de luchtkwaliteit dan ook als neutraal (0) beoordeeld (zie tabel 6.8.12).
Tabel 6.8.12: Effect Luchtkwaliteit
Maatregel (nummer)
Onderwerp
70 119 Innovatief
mobiliteitsmanagement
(met behulp van ITS)

Luchtkwaliteit

Effect

Beoordeling
lokaal

Beoordeling
corridorbreed

Geen effect | Geen effect

0

0

72 Toepassen DRIPS en PRIS
De genoemde maatregelen voor verkeersmanagement zullen leiden tot een licht verbeterde
doorstroming op de weg. De effecten hiervan op de luchtkwaliteit zullen echter beperkt zijn en
worden als neutraal (0) beoordeeld, zowel lokaal als corridorbreed (zie tabel 6.8.13).
Tabel 6.8.13: Effect Luchtkwaliteit
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
72 Toepassen
DRIPS en PRIS

Luchtkwaliteit

Effect

Beoordeling
lokaal

Beoordeling
corridorbreed

Geen effect | Geen effect

0

0

97 100 159 160 Goederenvervoer
Het verminderen van het goederenvervoer over de weg zal lokaal en corridorbreed leiden tot een
beperkte afname van vrachtwagens op het wegennet. Corridorbreed en lokaal leidt dit tot een
licht positief effect (+), aangezien er minder vrachtwagens zullen gaan rijden (zie tabel 6.8.14).
Tabel 6.8.14: Effect Luchtkwaliteit
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
97 100 159 160
Goederenvervoer

Luchtkwaliteit

Effect

Beoordeling
lokaal

Beoordeling
corridorbreed

Beperkte verbetering | Beperkte
verbetering

+

+

105 OV bedrijventerreinen Zaanstreek-Zuid
De maatregel om de bedrijventerreinen beter door het OV te ontsluiten, zorgt voor lokaal en
regionaal minder verkeer. Dit geeft een beperkt positief effect (+) op de luchtkwaliteit, zowel
lokaal als corridorbreed (zie
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tabel 6.8.15).
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Tabel 6.8.15: Effect Luchtkwaliteit
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
105 OV
bedrijventerreinen
Zaanstreek-Zuid

Luchtkwaliteit

Effect

Beoordeling
lokaal

Beoordeling
corridorbreed

Beperkte verbetering | Beperkte
verbetering

+

+

103 Verlenging keerspoor Hoorn Kersenboogerd
Van deze maatregel wordt geen effect op de luchtkwaliteit verwacht, aangezien er geen invloed
is op het lokale en regionale verkeer. De maatregel leidt namelijk niet tot een toename van
robuustheid of capaciteit van het spoor. Dit is als neutraal (0) beoordeeld (zie tabel 6.8.16).
Tabel 6.8.16: Effect Luchtkwaliteit
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
103 Verlenging
keerspoor Hoorn
Kersenboogerd

Luchtkwaliteit

Effect

Beoordeling
lokaal

Beoordeling
corridorbreed

Geen effect | Geen effect

0

0

104 Afteller 4 stations
Deze maatregel zal lokaal, rondom de spooroverwegen tot een gunstig effect op de luchtkwaliteit
leiden. De auto’s hoeven namelijk minder lang bij de overwegen te wachten, met minder uitstoot
lokaal tot gevolg. De beoordeling lokaal valt daardoor beperkt positief (+) uit. De effecten
corridorbreed worden als verwaarloosbaar beschouwd, zodat hier een neutrale (0) beoordeling
geldt. De aftellers leiden namelijk naar verwachting niet of slechts beperkt tot een toename van
het aantal reizigers in het OV en een afname van het autogebruik (zie tabel 6.8.17).
Tabel 6.8.17: Effect Luchtkwaliteit
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
104 Afteller 4
stations

Luchtkwaliteit

Effect

Beoordeling
lokaal

Beoordeling
corridorbreed

Beperkte verbetering | Geen
effect

+

0

142 Opheffen snelheidsbeperking tussen station Zaandam en station Kogerveld
De snelheidsverhoging op het spoor leidt naar verwachting tot minder reistijd per trein en
minder vertragingen. Hierdoor zal het gebruik van het spoor, het aantal reizigers, zeer beperkt
toenemen. De extra auto’s die daardoor lokaal gaan rijden naar de stations toe en regionaal
minder van het hoofdwegennet gebruik zullen maken, geven een verwaarloosbaar effect op
luchtkwaliteit, aangezien het om weinig auto’s zal gaan op zowel regionaal als lokaal niveau. Dit is
als neutraal (0) beoordeeld (zie tabel 6.8.18). Ook corridorbreed leidt dit tot een verwaarloosbaar
effect, omdat de afname van het aantal motorvoertuigen beperkt is.
Tabel 6.8.18: Effect Luchtkwaliteit
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
142 Opheffen
snelheidsbeperking
tussen station
Zaandam en
station Kogerveld

Luchtkwaliteit

Effect

Beoordeling
lokaal

Beoordeling
corridorbreed

Geen effect | Geen effect

0

0

143 Glazen wand Zaandam
Het verwijderen van de glazen wand zal slechts zeer beperkt leiden tot een wijziging van de
modal split (minder reizigers per auto en meer met het OV). Van deze maatregel wordt daarom
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geen effect op de luchtkwaliteit verwacht. Daarom is de beoordeling neutraal (0) (zie
tabel 6.8.19).
Tabel 6.8.19: Effect Luchtkwaliteit
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
143 Glazen wand
Zaandam

Luchtkwaliteit

Effect

Beoordeling
lokaal

Beoordeling
corridorbreed

Geen effect | Geen effect

0

0

149 Combineren stations
Het combineren van stations heeft lokaal een zeer beperkt effect op het gebruik van de trein en
daardoor slechts beperkt meer auto’s op de weg. Door een verkorte reistijd voor de overige
treinstations (door het wegvallen van een stop) zal op regionaal niveau een lichte toename van
treinreizigers kunnen worden verwacht. Dit is lokaal als een neutraal (0) beoordeeld en
corridorbreed als een beperkt positief effect (+) (zie tabel 6.8.20).
Tabel 6.8.20: Effect Luchtkwaliteit
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
149 Combineren
stations

Luchtkwaliteit

Effect

Beoordeling
lokaal

Beoordeling
corridorbreed

Beperkte verslechtering |
Beperkte verbetering

0

+

182 Overweg N247 Warderweg Oosthuizen
Het verwijderen van de overgang zal niet leiden tot een wijziging van de luchtkwaliteit. Het
verkeer zal een beperkte omrijbeweging maken. Per saldo leidt dat niet tot minder autoverkeer
en er zal geen wijziging in het aantal personen zijn dat kiest voor het OV in plaats van de auto.
Het effect wordt daarom zowel lokaal als voor de corridor als neutraal (0) beoordeeld (zie
tabel 6.8.21).
Tabel 6.8.21: Effect Luchtkwaliteit
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
182 Overweg
N247 Warderweg
Oosthuizen

Luchtkwaliteit

Effect

Beoordeling
lokaal

Beoordeling
corridorbreed

Beperkte verbetering | Geen
effect

0

0

53 Verhogen spoorbrug Zaan
Doordat de spoorbrug minder vaak open zal moeten, kunnen er meer treinen op het traject
rijden met een betere doorstroming. Dit zal naar verwachting leiden tot het overstappen van
automobilisten naar de trein en daardoor tot minder auto’s op de weg. Dit geeft corridorbreed
een beperkt positief effect (+) op de luchtkwaliteit. Lokaal is het effect als neutraal (0)
beoordeeld (zie tabel 6.8.22).
Tabel 6.8.22: Effect Luchtkwaliteit
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
53 Verhogen
spoorbrug Zaan

Luchtkwaliteit

Effect

Beoordeling
lokaal

Beoordeling
corridorbreed

Geen effect | Beperkte
verbetering

0

+

54 en 73 Perronverlenging Hoorn
Doordat de perrons verlengd worden, kunnen er langere treinen op het traject rijden met een
betere doorstroming. Dit zal naar verwachting leiden tot het overstappen van automobilisten
naar de trein en daardoor tot minder auto’s op de weg. Dit geeft corridorbreed een beperkt
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positief effect (+) op de luchtkwaliteit. Lokaal is het effect als neutraal (0) beoordeeld (zie
tabel 6.8.23).
Tabel 6.8.23: Effect Luchtkwaliteit
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
54 en 73
Perronverlenging
Hoorn

Luchtkwaliteit

Effect

Beoordeling
lokaal

Beoordeling
corridorbreed

Geen effect | Beperkte
verbetering

0

+

96 181 Overweg Stuifberglaan
Deze maatregel zal lokaal, rondom de spooroverweg tot een gunstig effect op de luchtkwaliteit
leiden. De auto’s hoeven namelijk minder lang bij de overweg te wachten. Lokaal wordt dit als
beperkt positief (+) beoordeeld, corridorbreed is er geen effect (0) (zie tabel 6.8.14).
Tabel 6.8.24: Effect Luchtkwaliteit
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
96 181 Overweg
Stuifberglaan

Luchtkwaliteit

Effect

Beoordeling
lokaal

Beoordeling
corridorbreed

Beperkte verbetering | Geen
effect

+

0

184 Snelheidsverhoging op het spoor tussen Hoorn Kersenboogerd en Hoogkarspel
De snelheidsverhoging op het spoor leidt naar verwachting tot minder reistijd per trein en
minder vertragingen. Hierdoor zal het gebruik van het spoor, het aantal reizigers, zeer beperkt
toenemen. De extra auto’s die daardoor lokaal gaan rijden naar de stations toe en regionaal
minder van het hoofdwegennet gebruik zullen maken, geven een verwaarloosbaar effect op
luchtkwaliteit, aangezien het om weinig auto’s zal gaan op zowel regionaal als lokaal niveau. Dit is
als neutraal (0) beoordeeld (zie tabel 6.8.25). Ook corridorbreed leidt dit tot een verwaarloosbaar
effect, omdat de afname van het aantal motorvoertuigen beperkt is.
Tabel 6.8.25: Effect Luchtkwaliteit
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
184
Snelheidsverhoging
op het spoor
tussen Hoorn
Kersenboogerd en
Hoogkarspel

6.9

Geluid

6.9.1

Beoordeling

Luchtkwaliteit

Effect

Beoordeling
lokaal

Beoordeling
corridorbreed

Geen effect | Geen effect

0

0

48 52 93 165 Realisatie carpoolplaatsen
Het stimuleren van carpoolen en de aanleg van extra carpoolplaatsen zal leiden tot een beperkte
afname van auto’s op het hoofdwegennet. De extra auto’s die lokaal van en naar de
carpoolplaats rijden, hebben niet tot nauwelijks effect op het geluid en dit is als neutraal (0)
beoordeeld. Corridorbreed leidt dit tot een licht positief effect (+), aangezien er minder auto’s
zullen gaan rijden over grotere afstanden (zie
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tabel 6.9.1).
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Tabel 6.9.1: Effect Geluid
Maatregel
(nummer)

Onderwerp

Effect

Beoordeling
lokaal

Beoordeling
corridorbreed

48 52 93 165
Realisatie
carpoolplaatsen

Geluid

Geen effect | Beperkte afname

0

+

49 P+R bij Edam-Volendam
De aanleg van de P+R zal leiden tot een beperkte afname van auto’s op het hoofdwegennet. De
extra auto’s die lokaal van en naar de P+ R rijden, hebben niet tot nauwelijks effect op de
geluidbelasting en dit is als neutraal (0) beoordeeld. Corridorbreed leidt dit tot een licht positief
effect (+), aangezien er minder auto’s zullen gaan rijden over grotere afstanden (zie tabel 6.9.2).
Tabel 6.9.2: Effect Geluid
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
49 P+R bij EdamVolendam

Geluid

Effect

Beoordeling
lokaal

Beoordeling
corridorbreed

Geen effect | Beperkte afname

0

+

51 55 110 Verbeteren regionale fietsverbindingen
Het verbeteren van regionale fietsverbindingen zal ervoor zorgen dat meer mensen van de fiets
gebruik maken en voor langere afstanden. Hierdoor zal het autogebruik zowel lokaal als
corridorbreed in beperkte mate afnemen. Dit geeft een beperkt positief effect (+) op de
geluidbelasting (zie tabel 6.9.3).
Tabel 6.9.3: Effect Geluid
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
51 55 110
Verbeteren
regionale
fietsverbindingen

Geluid

Effect

Beoordeling
lokaal

Beoordeling
corridorbreed

Beperkte afname | Beperkte
afname

+

+

57 59 Fietsparkeervoorzieningen bij bushaltes
Van deze maatregel wordt nauwelijks tot geen effect op de geluidsbelasting verwacht. Het
verbeteren van de fietsparkeervoorzieningen zal niet direct leiden tot minder gebruik van de
auto. Daarom is de beoordeling neutraal (0) (zie tabel 6.9.4).
Tabel 6.9.4: Effect Geluid
Maatregel (nummer)
57 59
Fietsparkeervoorzieningen
bij bushaltes

Onderwerp

Effect

Beoordeling
lokaal

Beoordeling
corridorbreed

Geluid

Geen effect | Geen effect

0

0

64 151 Stimuleren gebruik fiets en e-bike
Het stimuleren van de fiets en e-bike zal ervoor zorgen dat meer mensen van de fiets gebruik maken en voor
langere afstanden. Hierdoor zal het autogebruik zowel lokaal als corridorbreed in beperkte mate afnemen.
Dit geeft een beperkt positief effect (+) op de geluidbelasting (zie

tabel 6.9.5).
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Tabel 6.9.5: Effect Geluid
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
64 151 Stimuleren
gebruik fiets en ebike

Geluid

Effect

Beoordeling
lokaal

Beoordeling
corridorbreed

Beperkte afname | Beperkte
afname

+

+

107 Realiseren fietsstraat ‘t Keern
‘t Keern in Hoorn wordt in een fietsstraat veranderd, terwijl hier nu nog autoverkeer van gebruik
kan maken. Lokaal betekent dit een beperkt positief effect (+) op de geluidbelasting, aangezien er
op ‘t Keern minder auto’s zullen rijden. Corridorbreed geeft dit naar verwachting een zeer
beperkt effect en dit is dan ook als neutraal (0) beoordeeld (zie tabel 6.9.6).
Tabel 6.9.6: Effect Geluid
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
107 Realiseren
fietsstraat Keern

Geluid

Effect

Beoordeling
lokaal

Beoordeling
corridorbreed

Geen effect | Geen effect

+

0

108 Vergroten veiligheid fietsenstalling stations Hoorn en Hoogkarspel
Van deze maatregel wordt geen effect op de geluidsbelasting verwacht, omdat het een beperkt
aantal mensen vanuit de auto in de trein zal trekken. Daarom is de beoordeling neutraal (0)
beoordeeld op lokaal niveau en beperkt positief (+) corridorbreed (zie tabel 6.9.7).
Tabel 6.9.7: Effect Geluid
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
108 Vergroten
fietsveiligheid
fietsenstalling
stations Hoorn en
Hoogkarspel

Geluid

Effect

Beoordeling
lokaal

Beoordeling
corridorbreed

Geen effect | Geen effect

0

+

16 17 68 117 118 152 Mobiliteitsmanagement en werkgeversaanpak
De maatregelen zullen leiden tot een vermindering van het aantal verkeersbewegingen en
bewegingen in het OV gedurende de spits. Op het hoofdwegennet leidt dit tot minder files over
minder grote afstand. Dit zal zowel lokaal als corridorbreed een beperkt positief effect (+)
hebben op de geluidbelasting (zie tabel 6.9.8).
Tabel 6.9.8: Effect Geluid
Maatregel (nummer)
16 17 68 117 118 152
Mobiliteitsmanagement
en werkgeversaanpak

Onderwerp

Effect

Beoordeling
lokaal

Beoordeling
corridorbreed

Geluid

Geen effect | Geen effect

+

+

18 164 Spitsmijden
De maatregelen zullen leiden tot een vermindering van het aantal verkeersbewegingen gedurende de spits
en daardoor minder files. Dit zal corridorbreed en lokaal een beperkt positief effect (+) hebben op de
geluidbelasting. (zie

tabel 6.9.9). Het verkeer zal zich deels anders over de dag verdelen. Tevens zullen mensen door
bijvoorbeeld thuis te werken of de trein te nemen minder gebruik maken van de auto.
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Tabel 6.9.9: Effect Geluid
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
18 164
Spitsmijden

Geluid

Effect

Beoordeling
lokaal

Beoordeling
corridorbreed

Geen effect | Beperkte afname

0

+

21 24 66 71 120 156 166 DVM en on-trip reisinformatie
Het dynamische verkeersmanagement leidt op het hoofdwegennet tot een betere doorstroming
van het verkeer en daardoor minder files. Het aantal autobewegingen neemt echter niet af, zodat
het geluidniveau naar verwachting zowel lokaal als corridorbreed ongewijzigd blijft. Het effect is
daarom als neutraal (0) beoordeeld (zie tabel 6.9.10).
Tabel 6.9.10: Effect Geluid
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
21 24 66 71 120
156 166 DVM en
on-trip
reisinformatie

Geluid

Effect

Beoordeling
lokaal

Beoordeling
corridorbreed

Geen effect | Geen effect

0

0

69 95 Bedrijfsvervoer
Het bedrijfsvervoer zorgt lokaal, op de bedrijventerrein, voor extra voertuigen, maar dit effect
wordt gecompenseerd doordat meer mensen met de trein gaan en de auto thuis laten staan. Dit
effect is als neutraal (0) beoordeeld. Als corridorbreed wordt gekeken, zal de afname van het
aantal auto’s leiden tot een licht positief effect (+) op de geluidbelasting (zie tabel 6.9.11).
Tabel 6.9.11: Effect Geluid
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
69 95
Bedrijfsvervoer

Geluid

Effect

Beoordeling
lokaal

Beoordeling
corridorbreed

Geen effect | Beperkte afname

0

+

70 119 Innovatief mobiliteitsmanagement (met behulp van ITS)
Uitgangspunt voor deze maatregel is dat het verkeer efficiënter rijdt (minder opstoppingen).
Ander uitgangspunt voor deze maatregel is dat het niet leidt echter niet tot een af- of toename
van verkeer, waardoor de maatregel niet leidt tot minder geluid. Zowel lokaal als corridorbreed is
het effect op het geluid dan ook als neutraal (0) beoordeeld (zie tabel 6.9.12).
Tabel 6.9.12: Effect Geluid
Maatregel (nummer)
70 119 Innovatief
mobiliteitsmanagement
(met behulp van ITS)

Onderwerp

Effect

Beoordeling
lokaal

Beoordeling
corridorbreed

Geluid

Geen effect | Beperkte
afname

0

0

72 Toepassen DRIPS en PRIS
De genoemde maatregelen voor verkeersmanagement zullen leiden tot een licht verbeterde
doorstroming op de weg. De effecten hiervan op de geluidbelasting zullen echter beperkt zijn en
worden als neutraal (0) beoordeeld, zowel lokaal als corridorbreed (zie
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Tabel 6.9.13: Effect Geluid
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
72 Toepassen
DRIPS en PRIS

Geluid

Effect

Beoordeling
lokaal

Beoordeling
corridorbreed

Geen effect | Geen effect

0

0

97 100 159 160 Goederenvervoer
Het verminderen van het goederenvervoer over de weg zal lokaal en corridorbreed leiden tot een
beperkte afname van vrachtwagens op het wegennet. Corridorbreed en lokaal leidt dit tot een
licht positief effect (+), aangezien er minder vrachtwagens zullen gaan rijden (zie tabel 6.9.14).
Tabel 6.9.14: Effect Geluid
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
97 100 159 160
Goederenvervoer

Geluid

Effect

Beoordeling
lokaal

Beoordeling
corridorbreed

Beperkte afname | Beperkte
afname

+

+

105 OV bedrijventerreinen Zaanstreek-Zuid
De maatregel om de bedrijventerreinen beter door het OV te ontsluiten, zorgt voor lokaal en
regionaal minder verkeer. Dit geeft een beperkt positief effect (+) op de geluidbelasting (zie
tabel 6.9.15).
Tabel 6.9.15: Effect Geluid
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
105 OV
bedrijventerreinen
Zaanstreek-Zuid

Geluid

Effect

Beoordeling
lokaal

Beoordeling
corridorbreed

Beperkte afname | Beperkte
afname

+

+

103 Verlenging keerspoor Hoorn Kersenboogerd
De geluidbelasting verandert ter hoogte van het huidige keerpunt ten goede. Aangezien dit punt
door de verlenging va het keerspoor naar onbewoond gebied wordt verlegd, is het effect op de
geluidbelasting lokaal als beperkt positief (+) beoordeeld. Corridorbreed wordt er geen invloed
op de geluidbelasting door deze maatregel verwacht, omdat het niet leidt tot minder
autobewegingen. Het effect corridorbreed is daarom als neutraal (0) beoordeeld (zie
tabel 6.9.16).
Tabel 6.9.16: Effect Geluid
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
103 Verlenging
keerspoor Hoorn
Kersenboogerd

Geluid

Effect

Beoordeling
lokaal

Beoordeling
corridorbreed

Beperkte afname | Geen effect

+

0

104 Afteller 4 stations
Deze maatregel zal lokaal, rondom de spooroverwegen tot een gunstig effect op de
geluidbelasting leiden. De auto’s hoeven namelijk minder lang bij de overwegen te wachten. De
beoordeling lokaal valt daardoor beperkt positief (+) uit. De effecten corridorbreed worden als
verwaarloosbaar beschouwd, zodat hier een neutrale (0) beoordeling geldt (zie
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tabel 6.9.17).
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Tabel 6.9.17: Effect Geluid
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
104 Afteller 4
stations

Geluid

Effect

Beoordeling
lokaal

Beoordeling
corridorbreed

Beperkte afname | Geen effect

+

0

142 Opheffen snelheidsbeperking tussen station Zaandam en station Kogerveld
De snelheidsverhoging op het spoor leidt lokaal tot een hogere geluidsbelasting. Dit is als licht
negatief (-) beoordeeld. Corridorbreed wordt er geen effect verwacht, omdat het aantal
autobewegingen slechts beperkt zal wijzigen (zie tabel 6.9.18).
Tabel 6.9.18: Effect Geluid
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
142 Opheffen
snelheidsbeperking
tussen station
Zaandam en
station Kogerveld

Geluid

Effect

Beoordeling
lokaal

Beoordeling
corridorbreed

Beperkte toename | Geen effect

-

0

143 Glazen wand Zaandam
Het verwijderen van de glazen wand zal slechts zeer beperkt leiden tot een wijziging van de
modal split (minder reizigers per auto en meer met het OV). Van deze maatregel wordt daarom
geen effect op het geluid verwacht. Daarom is de beoordeling neutraal (0) (zie tabel 6.9.19).
Tabel 6.9.19: Effect Geluid
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
143 Glazen wand
Zaandam

Geluid

Effect

Beoordeling
lokaal

Beoordeling
corridorbreed

Geen effect | Geen effect

0

0

149 Combineren stations
Het combineren van stations heeft lokaal een zeer beperkt effect op het gebruik van de trein en
daardoor slechts beperkt meer auto’s op de weg. Door een verkorte reistijd voor de overige
treinstations (door het wegvallen van een stop) zal op regionaal niveau een lichte toename van
treinreizigers kunnen worden verwacht. Dit is lokaal als een neutraal (0) beoordeeld en
corridorbreed als een beperkt positief effect (+) (zie tabel 6.9.20).
Tabel 6.9.20: Effect Geluid
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
149 Combineren
stations

Geluid

Effect

Beoordeling
lokaal

Beoordeling
corridorbreed

Beperkte toename | Beperkte
afname

0

+

182 Overweg N247 Warderweg Oosthuizen
Het verwijderen van de overgang zal niet leiden tot een wijziging van het geluid. Het autoverkeer
zal namelijk nog altijd rijden en er zal geen wijziging in het aantal personen zijn dat kiest voor het
OV in plaats van de auto. Het effect wordt daarom zowel lokaal als voor de corridor als neutraal
(0) beoordeeld (zie
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Tabel 6.9.21: Effect Geluid
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
182 Overweg
N247 Warderweg
Oosthuizen

Geluid

Effect

Beoordeling
lokaal

Beoordeling
corridorbreed

Beperkte afname | Geen effect

0

0

53 Verhogen spoorbrug Zaan
Doordat de spoorbrug minder vaak open zal moeten, kunnen er meer treinen op het traject
rijden met een betere doorstroming. Dit zal naar verwachting leiden tot het overstappen van
automobilisten naar de trein en daardoor tot minder auto’s op de weg. Dit geeft corridorbreed
een beperkt positief effect (+) op de geluidbelasting. Lokaal is het effect als licht negatief (-)
beoordeeld, omdat het verhogen van de spoorbrug leidt tot meer treinen op het traject, zodat
rondom de spoorbrug de woningen met meer geluid op de gevels te maken krijgen (zie
tabel 6.9.22).
Tabel 6.9.22: Effect Geluid
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
53 Verhogen
spoorbrug Zaan

Geluid

Effect

Beoordeling
lokaal

Beoordeling
corridorbreed

Geen effect | Beperkte afname

-

+

54 en 73 Perronverlenging Hoorn
Doordat de perrons verlengd worden, kunnen er langere treinen op het traject rijden met een
betere doorstroming. Dit zal naar verwachting leiden tot het overstappen van automobilisten
naar de trein en daardoor tot minder auto’s op de weg. Dit geeft corridorbreed een beperkt
positief effect (+) op de geluidbelasting. Lokaal is het effect als neutraal (0) beoordeeld (zie
tabel 6.9.23). Voor de variant met een uitbreiding aan de westzijde geldt dat de uitbreiding niet
in de buurt van woningen ligt. Bij een uitbreiding aan de oostzijde liggen wel woningen in de
buurt die hiervan mogelijk overlast ondervinden.
Tabel 6.9.23: Effect Geluid
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
54 en 73
Perronverlenging
Hoorn

Geluid

Effect

Beoordeling
lokaal

Beoordeling
corridorbreed

Geen effect | Beperkte afname

0

+

96 181 Overweg Stuifberglaan
Deze maatregel zal lokaal, rondom de spooroverweg tot een gunstig effect op de geluidbelasting
leiden. De auto’s hoeven namelijk minder lang bij de overweg te wachten. Lokaal wordt dit als
beperkt positief (+) beoordeeld, corridorbreed is er geen effect (0) (zie tabel 6.9.24).
Tabel 6.9.24: Effect Geluid
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
96 181 Overweg
Stuifberglaan

Geluid

Effect

Beoordeling
lokaal

Beoordeling
corridorbreed

Beperkte afname | Geen effect

+

0

184 Snelheidsverhoging op het spoor tussen Hoorn Kersenboogerd en Hoogkarspel
De snelheidsverhoging op het spoor leidt lokaal tot een hogere geluidsbelasting. Dit is als licht
negatief (-) beoordeeld. Corridorbreed wordt er nauwelijks tot geen effect verwacht en is het
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effect als neutraal (0) beoordeeld, omdat de snelheidsverhoging naar verwachting niet leidt tot
meer OV-reizigers (zie tabel 6.9.25).
Tabel 6.9.25: Effect Geluid
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
184
Snelheidsverhoging
op het spoor
tussen Hoorn
Kersenboogerd en
Hoogkarspel

6.10

Verkeersveiligheid

6.10.1

Beoordeling

Geluid

Effect

Beoordeling
lokaal

Beoordeling
corridorbreed

Beperkte toename | Geen
effect

-

0

48 52 93 165 Realisatie carpoolplaatsen
Het realiseren van carpoolplaatsen zorgt ervoor dat meer mensen hun auto gaan delen. Dit zorgt
voor (beperkt) minder autoverkeer op voornamelijk het hoofdwegennet. De afname van het
totaal aantal auto’s op het onderliggend wegennet en het hoofdwegennet is echter zo gering dat
het weinig tot geen effect heeft op de totale verkeersveiligheid. Het effect van deze maatregel is
daarom verwaarloosbaar beoordeeld (0) (zie tabel 6.10.1).
Tabel 6.10.1: Effect Verkeersveiligheid
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
48 52 93 165
Realisatie
carpoolplaatsen

Verkeersveiligheid

Effect

Beoordeling

Weinig tot geen effect

0

49 P+R bij Edam-Volendam
Het realiseren van een ‘park and ride’-locatie bij Edam-Volendam zorgt ervoor dat minder
mensen met hun auto richting Amsterdam gaan. Dit zorgt voor (beperkt) minder autoverkeer op
zowel het hoofd- als onderliggend wegennet. De afname van het totaal aantal auto’s op het
onderliggend wegennet en het hoofdwegennet is echter zo gering dat het weinig tot geen effect
heeft op de totale verkeersveiligheid. Het effect van deze maatregel is daarom verwaarloosbaar
beoordeeld (0) (zie tabel 6.10.2).
Tabel 6.10.2: Effect Verkeersveiligheid
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
49 P+R bij EdamVolendam

Verkeersveiligheid

Effect

Beoordeling

Weinig tot geen effect

0

51 55 110 Verbeteren regionale fietsverbindingen
Bij het verbeteren van de regionale fietsverbindingen tussen Purmerend en Hoorn en Purmerend
en Zaanstad gaat het voor een groot deel om het verbeteren van de fietsinfrastructuur. Door het
verbeteren van de infrastructuur voor langzaam verkeer wordt de weg ook veiliger voor deze
groep kwetsbare weggebruikers. Het gaat bij deze maatregel dus om een evidente bijdrage op de
verkeersveiligheid (+) (zie
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tabel 6.10.3).
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Tabel 6.10.3: Effect Verkeersveiligheid
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
51 55 110
Verbeteren
regionale
fietsverbindingen

Verkeersveiligheid

Effect

Beoordeling

Evidente bijdrage

+

57 59 Fietsparkeervoorzieningen bij bushaltes
Het realiseren van fietsparkeervoorzieningen bij bushaltes zorgt voor een grotere
toegankelijkheid van de bus voor verschillende fietsgebruikers in de regio. Naar verwachting leidt
dit tot een afname van het aantal personen dat per auto reist. De afname is echter gering, zodat
geen sprake is van een evidente bijdrage aan de verkeersveiligheid. Dit levert weinig tot geen
bijdrage aan de verkeersveiligheid, dus een verwaarloosbaar effect (0) (zie tabel 6.10.4).
Tabel 6.10.4: Effect Verkeersveiligheid
Maatregel (nummer)
Onderwerp
57 59
Fietsparkeervoorzieningen
bij bushaltes

Verkeersveiligheid

Effect

Beoordeling

Weinig tot geen effect

0

64 151 Stimuleren gebruik fiets en e-bike
Het stimuleren van het gebruiken van de fiets en e-bikes heeft tot gevolg dat er meer mensen
gebruikmaken van de fiets. Het gebruik van de auto wordt hierdoor echter slechts in beperkte
mate verminderd. Daarmee is er weinig tot geen effect op de verkeersveiligheid (0) (zie
tabel 6.10.5).
Tabel 6.10.5: Effect Verkeersveiligheid
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
64 151 Stimuleren
gebruik fiets en ebike

Verkeersveiligheid

Effect

Beoordeling

Weinig tot geen effect

0

107 Realiseren fietsstraat Keern
Door het inrichten van ’t Keern tot fietsstraat, wordt de weg veiliger voor langzaam verkeer (met
name fietsers). Dit betekent dat de weg veiliger wordt voor fietsers, wat zorgt voor een evidente
bijdrage aan de verkeersveiligheid (+) (zie tabel 6.10.6).
Tabel 6.10.6: Effect Verkeersveiligheid
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
107 Realiseren
fietsstraat Keern

Verkeersveiligheid

Effect

Beoordeling

Evidente bijdrage

+

108 Vergroten fietsveiligheid fietsenstalling stations Hoorn en Hoogkarspel
Bij het vergroten van de veiligheid van de fietsenstalling bij de stations Hoorn en Hoogkarspel
gaat het om zowel sociale veiligheid (gevoel van veiligheid van mensen in de omgeving) als de
veiligheid tegen diefstal. Deze ingrepen gaan bijvoorbeeld om goede verlichting, aanwezigheid
van andere mensen of (camera) bewaking en fysieke ingrepen om de fiets veilig te parkeren,
zoals haken om een fietsslot aan vast te maken te realiseren. Ook een conciërge van het gebied
(zoals bij Hoorn Kersenboogerd) behoort tot de mogelijkheden. Deze ingrepen hebben geen
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invloed op de verkeersveiligheid in om de stations, het gaat hier dus om verwaarloosbare
effecten (0) (zie tabel 6.10.7).
Tabel 6.10.7: Effect Verkeersveiligheid
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
108 Vergroten
fietsveiligheid
fietsenstalling
stations Hoorn en
Hoogkarspel

Verkeersveiligheid

Effect

Beoordeling

Weinig tot geen effect

0

16 17 68 117 118 152 Mobiliteitsmanagement en werkgeversaanpak
Deze maatregel bestaat uit een pakket van gedragsmaatregelen waarbij het resultaat is dat het
aantal auto- en spitsmijdingen wordt vergroot. De afname is echter gering, zodat geen sprake is
van een evidente bijdrage aan de verkeersveiligheid. Hierdoor heeft deze maatregel weinig tot
geen effect op de verkeersveiligheid (0) (zie tabel 6.10.8).
Tabel 6.10.8: Effect Verkeersveiligheid
Maatregel (nummer)
Onderwerp
16 17 68 117 118 152
Mobiliteitsmanagement
en werkgeversaanpak

Verkeersveiligheid

Effect

Beoordeling

Weinig tot geen effect

0

18 164 Spitsmijden
De maatregel spitsmijden gaat om een pakket van gedragsmaatregelen waarbij mensen niet op
een bepaalde locatie of in een bepaald gebied komen tijdens de spits. Dit mijden van de spits kan
plaatsvinden door op een ander tijdstip te reizen, een ander vervoermiddel te kiezen, of door
niet te reizen. Het verminderd aantal autobewegingen is zo gering dat deze weinig tot geen effect
hebben op de verkeersveiligheid (0) (zie tabel 6.10.9).
Tabel 6.10.9: Effect Verkeersveiligheid
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
18 164 Spitsmijden

Verkeersveiligheid

Effect

Beoordeling

Weinig tot geen effect

0

21 24 66 71 120 156 166 DVM en on-trip reisinformatie
Door het inzetten van dynamisch verkeersmanagement en het informeren van ‘bezoekers’ van
een gebied over de verkeerssituatie, neemt de voorspelbaarheid van de verkeerssituatie voor de
weggebruiker toe. Dit weggebruiker weet dan waar rekening mee gehouden moet worden. Deze
voorkennis leidt tot een evidente bijdrage aan de verkeersveiligheid in de regio (+) (zie
tabel 6.10.10).
Tabel 6.10.10: Effect Verkeersveiligheid
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
21 24 66 71 120 156
166 DVM en on-trip
reisinformatie

Verkeersveiligheid

Effect

Beoordeling

Evidente bijdrage

+

69 95 Bedrijfsvervoer
Door het gebruiken van bedrijfsvervoer van het treinstation naar één of verschillende bedrijven
zal er een lichte daling zijn van het aantal mensen dat met de auto naar het bedrijf komt. Gezien
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de geringe daling in het aantal automobilisten betekent dit weinig tot geen effect op de
verkeersveiligheid (0) (zie tabel 6.10.11).
Tabel 6.10.11: Effect Verkeersveiligheid
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
69 95
Bedrijfsvervoer

Verkeersveiligheid

Effect

Beoordeling

Weinig tot geen effect

0

70 119 Innovatief mobiliteitsmanagement (met behulp van ITS)
Door het toepassen van mobiliteitsmanagement en ITS worden automobilisten beïnvloedt terwijl
ze onderweg zijn. Dit betekent dat er via gedragsbeïnvloedingstechnieken en technische
mogelijkheden zoals wegkantsystemen invloed uitgeoefend wordt op de weggebruikers. Hiermee
neemt de voorspelbaarheid van de verkeerssituatie voor de weggebruiker toe. Dit weggebruiker
weet dan waar rekening mee gehouden moet worden. Deze voorkennis leidt tot een evidente
bijdrage aan de verkeersveiligheid in de regio (+) (zie tabel 6.10.12).
Tabel 6.10.12: Effect Verkeersveiligheid
Maatregel (nummer)
Onderwerp
70 119 Innovatief
mobiliteitsmanagement
(met behulp van ITS)

Verkeersveiligheid

Effect

Beoordeling

Evidente bijdrage

+

72 Toepassen DRIPS en PRIS
Door het toepassen van DRIPS en PRIS worden weggebruikers beïnvloedt terwijl ze onderweg
zijn. Dit betekent dat er via innovatieve reis/routeinformatie invloed uitgeoefend wordt op de
weggebruikers. Hiermee neemt de voorspelbaarheid van de verkeerssituatie voor de
weggebruiker toe. Dit weggebruiker weet dan waar rekening mee gehouden moet worden. Deze
voorkennis leidt tot een evidente bijdrage aan de verkeersveiligheid in de regio (+) (zie
tabel 6.10.13).
Tabel 6.10.13: Effect Verkeersveiligheid
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
72 Toepassen DRIPS
en PRIS

Verkeersveiligheid

Effect

Beoordeling

Evidente bijdrage

+

97 100 159 160 Goederenvervoer
De maatregel ‘Goederenvervoer’ gaat om het verminderen van goederenvervoer over de weg.
Dit gaat om ingrepen als het realiseren van overeenkomsten om goederenvervoer over water te
realiseren tot en met het stimuleren van maatregelen om vervoersstromen te ontkoppelen en
“the last mile” naar de stedelijke centra op een andere wijze vorm te geven (met kleiner meer
gebundeld vervoer). Het doel hiervan is vervoersbewegingen vermijden dan wel efficiënter vorm
te geven. Dit heeft wel invloed op de verkeersdruk rond de corridor, met name door andere
vormen van vervoer. De invloed op de verkeersveiligheid, bij het minder goederenvervoer in de
spits zal bijdragen aan de verkeersveiligheid. Er is uitgegaan van een evidente bijdrage (+) (zie
tabel 6.10.14).
Tabel 6.10.14: Effect Verkeersveiligheid
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
97 100 159 160
Goederenvervoer

Verkeersveiligheid
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105 OV bedrijventerreinen Zaanstreek-Zuid
Door het inzetten van OV (bussen) van het treinstation naar de bedrijventerreinen van
Zaanstreek zuid zal er een lichte daling zijn van het aantal mensen dat met de auto naar de
bedrijven gaat. Gezien de geringe daling in het aantal automobilisten betekent dit weinig tot
geen effect op de verkeersveiligheid (0) (zie tabel 6.10.15).
Tabel 6.10.15: Effect Verkeersveiligheid
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
105 OV
bedrijventerreinen
Zaanstreek-Zuid

Verkeersveiligheid

Effect

Beoordeling

Weinig tot geen effect

0

103 Verlenging keerspoor Hoorn Kersenboogerd
Het verlengen van het keerspoor Hoorn Kersenboogerd heeft geen invloed op de
verkeersveiligheid. Het gaat om een maatregel bedoeld om voornamelijk de geluidsoverlast voor
omwonenden te verminderen. Het effect voor verkeersveiligheid is dus verwaarloosbaar (0) (zie
tabel 6.10.16).
Tabel 6.10.16: Effect Verkeersveiligheid
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
103 Verlenging
keerspoor Hoorn
Kersenboogerd

Verkeersveiligheid

Effect

Beoordeling

Weinig tot geen effect

0

104 Afteller 4 stations
Het plaatsen van een afteller op stations betekent dat de trein sneller weg kan nadat de
passagiers zijn ingestapt. Dit betekent dat de overweg vlak na het station minder lang dicht hoeft
te zijn. Dit betekent een verkeersveiligere situatie (geen oversteek bij lange wachttijden voor de
spoorbomen), dus een evidente bijdrage aan de verkeersveiligheid (+) (zie tabel 6.10.17).
Tabel 6.10.17: Effect Verkeersveiligheid
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
104 Afteller 4
stations

Verkeersveiligheid

Effect

Beoordeling

Evidente bijdrage

+

142 Opheffen snelheidsbeperking tussen station Zaandam en station Kogerveld
Door een snelheidsverhoging op het traject tussen Zaandam en Zaandam-Kogerveld van 40 naar
80 km/uur wordt het mogelijk om vertragingen in de uitvoering van de treindienst in te lopen.
Doordat er verschillende ingrepen gepleegd zullen worden rond het spoor om de
verkeersveiligheid te blijven garanderen, zal dit zorgen voor een vergelijkbare situatie met de
huidige. Dit betekent geen tot weinig effect voor de verkeersveiligheid (0) (zie tabel 6.10.18).
Tabel 6.10.18: Effect Verkeersveiligheid
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
142 Opheffen
snelheidsbeperking
tussen station
Zaandam en station
Kogerveld

Verkeersveiligheid
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143 Glazen wand Zaandam
Doordat het weghalen van de ‘glazen wand’ op station Zaandam geen verkeersmaatregel is,
heeft dit geen effect op de verkeersveiligheid (0) (zie tabel 6.10.19).
Tabel 6.10.19: Effect Verkeersveiligheid
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
143 Glazen wand
Zaandam

Verkeersveiligheid

Effect

Beoordeling

Weinig tot geen effect

0

149 Combineren stations
Door de stations Koog aan de Zaan en Zaandijk Zaanse Schans samen te voegen tot één station
(ter hoogte van de kruising A8) valt er één treinstop weg in de lijn van de richting naar Alkmaar.
Het nieuwe station zal aan dezelfde eisen moeten voldoen als de voornoemde stations, dus het
totale effect op de verkeersveiligheid is verwaarloosbaar (0) (zie tabel 6.10.20).
Tabel 6.10.20: Effect Verkeersveiligheid
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
149 Combineren
stations

Verkeersveiligheid

Effect

Beoordeling

Weinig tot geen effect

0

182 Overweg N247 Warderweg Oosthuizen
Bij het aanpassen van de overweg Warderweg wordt de verkeerssituatie gewijzigd. Hiermee
wordt een verkeeronveilige overgang (en met name oversteken via beide spoorwegovergangen)
voorkomen. Er is dan ook sprake van een evidente verbetering van de verkeersveiligheid (+) (zie
tabel 6.10.21).
Tabel 6.10.21: Effect Verkeersveiligheid
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
182 Overweg N247
Warderweg
Oosthuizen

Verkeersveiligheid

Effect

Beoordeling

Evidente bijdrage

+

53 Verhogen spoorbrug Zaan
Bij de verhoging van de Zaanspoorbrug zijn er geen veranderingen in de verkeersveiligheid ter
plaatse. Deze wijziging heeft vooral gevolgen voor de doorvaart van scheepvaartverkeer en de
dienstregeling voor treinen. Dit betekent geen tot weinig effect op de verkeersveiligheid (0) (zie
tabel 6.10.22).
Tabel 6.10.22: Effect Verkeersveiligheid
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
53 Verhogen
spoorbrug Zaan

Verkeersveiligheid

Effect

Beoordeling

Weinig tot geen effect

0

54 en 73 Perronverlenging Hoorn
Door het verlengen van perron 2 op station Hoorn kunnen langere treinen ingezet worden. Dit is
een mogelijke oplossing voor de beperkte restcapaciteit op de Hoornse lijn. Dit betekent dat er
niets verandert voor de verkeersveiligheid ter plaatse, dus weinig tot geen effect (0) (zie
tabel 6.10.23).

Blad 294 van 396

Achtergrondrapport Leefomgeving
MIRT-Verkenning Corridorstudie Amsterdam - Hoorn
projectnummer 410260
7 februari 2017
Ministerie van Infrastructuur en Milieu - Directoraat Generaal Bereikbaarheid

Tabel 6.10.23: Effect Verkeersveiligheid
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
54 en 73
Perronverlenging
Hoorn

Verkeersveiligheid

Effect

Beoordeling

Weinig tot geen effect

0

96 181 Overweg Stuifberglaan
Het plaatsen van een “ARI stop door” bij overwegen betekent dat de overweg minder lang dicht
hoeft om dezelfde treinen te laten passeren. Dit betekent dat de overweg vlak na het station
minder lang dicht hoeft te zijn. Dit betekent een verkeersveiligere situatie, omdat minder
ongewenste oversteek bij gesloten spoorbomen zal plaatsvinden, dus een evidente bijdrage aan
de verkeersveiligheid (+) (zie tabel 6.10.24).
Tabel 6.10.24: Effect Verkeersveiligheid
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
96 181 Overweg
Stuifberglaan

Verkeersveiligheid

Effect

Beoordeling

Evidente bijdrage

+

184 Snelheidsverhoging op het spoor tussen Hoorn Kersenboogerd en Hoogkarspel
Door een snelheidsverhoging op het traject tussen Hoorn Kersenboogerd en Hoogkarspel van 100
naar 130 km/uur wordt het mogelijk om vertragingen in de uitvoering van de treindienst in te
lopen. Doordat er verschillende ingrepen gepleegd zullen worden rond het spoor om de
verkeersveiligheid te blijven garanderen, zal dit zorgen voor een vergelijkbare situatie met de
huidige. Dit betekent geen tot weinig effect voor de verkeersveiligheid (0) (zie tabel 6.10.25).
Tabel 6.10.25: Effect Verkeersveiligheid
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
184
Snelheidsverhoging
op het spoor tussen
Hoorn
Kersenboogerd en
Hoogkarspel

Verkeersveiligheid
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7

Factsheets: Beoordeling

7.1

Uitleg totaal effect leefomgeving
Leefomgeving op de factsheets bestaat uit de volgende hoofdthema’s: natuur, bodem en water,
landschap, leefomgeving en veiligheid. Deze hoofdthema’s komen overeen met de thema’s zoals
deze terugkomen in het voorliggend ‘Achtergrondrapport Leefomgeving’. Echter, in het
achtergronddocument zijn er meer (sub-)thema’s beschreven (met onderliggende aspecten) dan
de vijf hoofdthema’s die op de factsheets terugkomen. Elk hoofdthema heeft één of meer subthema’s vanuit het achtergronddocument aan zich gekoppeld. Deze koppeling is als volgt weer te
geven:

Natuur

Natuur

Bodem

Bodem en water

Archeologie

Water
Hoofdthema's
Leefomgeving

Landschap

Landschap en
cultuurhistorie

Luchtkwaliteit
Leefomgeving
Geluid

Externe veiligheid
Veiligheid
Verkeersveiligheid
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In de voorgaande zijn de effecten over de subthema’s beschreven en zijn deze beoordeeld. In dit
hoofdstuk maken we een bundeling van deze subthema’s per factsheet en geven we de
beoordeling over de vijf hoofdthema’s weer. Dit is een aggregatie van de beoordelingen uit de
voorgaande hoofdstukken.
In dit hoofdstuk vindt u per regio en voor de overige maatregelen een paragraaf, waarin de
maatregelen per factsheet zijn weergegeven. Per factsheet is een totaaltabel opgenomen, waarin
de beoordelingen uit de voorgaande hoofdstukken overgenomen zijn (in de achterste
kolommen). Deze tabel is aangevuld met een totaalbeoordeling op de vijf thema’s (in de voorste
kolommen). Bij de tabel is per factsheet een beschrijving opgenomen welke redenering ten
grondslag ligt aan de geaggregeerde beoordeling van de thema’s.
Het hoofdthema ‘Natuur’ bestaat uit drie onderwerpen: Natura 2000, NNN en
Weidevogelleefgebied. Effecten op Natura 2000-gebieden wegen zwaarder dan effecten op NNN
en Weidevogelkerngebied. De beoordeling op dat aspect is dan ook meer bepalend voor de
geaggregeerde beoordeling op natuur.
Het hoofdthema ‘Bodem en Water’ bestaat uit 6 onderwerpen: Zettingsgevoeligheid ondergrond,
Aardkundig waardevol gebied, Gebied Archeologische waarde, Waterkeringen, Vaarwegen en
KRW-oppervlaktewaterlichamen. Bij deze beoordelingen is met name het aantal onderwerpen
waarop een negatieve dan wel positieve beoordeling gegeven is doorslaggevend voor de
beoordeling. Daarbij houden we er rekening mee dat archeologische waarden in vrijwel alle
gevallen waarbij de bodem geroerd wordt als negatief beoordeeld is en de zettingsgevoeligheid
van de bodem in veel gevallen tot een negatief effect leidt. Dit houdt in dat een zeer negatieve
beoordeling op zettingsgevoeligheid alleen niet leidt tot een zeer negatieve beoordeling, maar
alleen een zeer negatieve beoordeling wordt gegeven op bodem en water als er meerdere
thema’s zijn die ook een zeer negatieve beoordeling gehad hebben.
Het hoofdthema ‘Landschap’ bestaat uit 4 onderwerpen. Deze 4 onderwerpen ‘wegen’ in de
beoordeling op effecten voor landschap allemaal even zwaar. Daar waar de Stelling van
Amsterdam en Beemster relevant zijn, wordt krijgt de beoordeling van dat aspect wel belangrijke
aandacht, maar effecten op de andere thema’s worden als even belangrijk gezien. Het
totaalplaatje van de beoordelingen is hiermee daarom leidend voor de geaggregeerde
beoordeling.
‘Leefomgeving’ als hoofdthema bestaat uit luchtkwaliteit en geluid. Dit zijn de enige thema’s
binnen leefomgeving die zowel lokaal als op corridorniveau zijn beoordeeld, ook de
totaalbeoordeling is op zowel lokaal als corridorniveau. Beide elementen tellen hier even sterk
door in de beoordeling. Dit houdt in dat bij een ongelijke beoordeling tussen de twee aspecten,
het aspect dat een positieve dan wel een negatieve beoordeling heeft gekregen de
totaalbeoordeling bepaalt. Er zijn geen tegengestelde beoordelingen tussen beide elementen,
waarbij deze bijvoorbeeld op luchtkwaliteit negatief beoordeeld is en op geluid positief.
Bij het hoofdthema ‘Veiligheid’ draait het om sub-thema’s externe veiligheid en
verkeersveiligheid. In de beoordeling voor veiligheid telt over het algemeen externe veiligheid
zwaarder dan verkeersveiligheid. Reden hiervoor is dat in veel van de oplossingen extra
maatregelen mogelijk zijn voor een verkeersveilige inrichting. Verder wordt uitgegaan van de
gestelde richtlijnen voor het ontwerp, zodat een deel van de verkeersveiligheid reeds geborgd is.
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7.2

Hoorn – West-Friesland

7.2.1

60 61 62 63 65 Poort van Hoorn
Het totaal voor de effecten van deze maatregel op natuur wordt neutraal beoordeeld (0,
verwaarloosbare effecten), omdat geen effecten worden verwacht op een van de aspecten van
natuur.
Voor het aspect bodem en water geldt dat zettingsgevoeligheid leidt tot een groot negatief effect
(- -) en de aspecten archeologische waarde tot een beperkt negatief effect (-). De overige
aspecten zijn neutraal beoordeeld. Met elkaar leidt dit tot een beperkt negatief effect (-) voor het
aspect bodem en water.
De ligging op de rand van het beschermde stadsgezicht van Hoorn leidt voor landschap tot een
beperkt negatief (-) effect. Door de afwezigheid van de UNESCO werelderfgoederen, telt de
beoordeling voor het stads- en dorpsgezicht door in de totaalbeoordeling.
Voor geluid en lucht is het aspect zeer negatief (- -) gescoord, terwijl dit corridorbreed tot een
beperkt positief effect (+) leidt. De scores voor beide aspecten zijn gelijk en daarom op dezelfde
wijze in de totaalbeoordeling opgenomen.
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Tabel 7.2.1: Totaal effect leefomgeving

60 61 62 63 65 Poort van Hoorn
Thema

Beoordeli
ng
(totaal)
lokaal

Natuur

0

Beoordelin
g (totaal)
corridorbr
eed

Onderwerp

Effect

Beoordeli
ng lokaal

Natura 2000

Toename
stikstofdepositie
Geen direct
effect NNN
(mogelijk)
Ruimtebeslag
Sterk
zettingsgevoelig
e grond
Geen
ruimtebeslag
Aantasting van
een gebied met
een hoge
archeologische
verwachtingswa
arde
Buiten de
(beschermingsz
one) van de
waterkering
Ongewijzigd
Geen aantasting

0

NNN
Weidevogelgebied
Bodem en
water

-

Zettingsgevoeligheid
ondergrond
Aardkundig
waardevol gebied
Gebied
archeologische
waarde

Waterkeringen

Landschap

Leefomgev
ing

-

--

+

Vaarwegen
KRWoppervlaktewaterlich
amen
Stelling van
Amsterdam en
Beemster
Molenbiotopen
Stolpboerderijen
Beschermde stadsen dorpsgezichten
Luchtkwaliteit

Geluid

Veiligheid

Verkeersveiligheid
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g
corridorbr
eed

0
0

-0
-

0

0
0

Geen aantasting

0

Geen aantasting
Geen aantasting
Geringe
aantasting
Duidelijke
verslechtering |
Beperkte
verbetering
Grote toename
| Beperkte
afname
Evidente
bijdrage

0
0
--

+

--

+

+
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7.2.2

74 75 76 77 Vergroten Capaciteit A7 Hoorn-Noord Avenhorn
Effecten op Natura 2000 wegen zwaarder dan effecten op NNN en weidevogelkerngebied, dit is
dan ook de reden dat totaal van natuur wordt beoordeeld op mogelijk of beperkt negatieve
effecten (-) voor deze maatregel.
Voor het aspect bodem en water geldt dat zettingsgevoeligheid en archeologische waarden tot
een groot negatief effect (- -) leiden en KRW-oppervlaktewaterlichamen tot een beperkt negatief
effect (-). De overige aspecten zijn neutraal beoordeeld. Met elkaar leidt dit tot een beperkt
negatief effect (-) voor het aspect bodem en water. Weliswaar worden twee deelaspecten als
negatief beoordeeld, maar beide zijn met maatregelen (voldoende tijd voor zetting en
archeologisch onderzoek) te mitigeren.
Voor landschap is het deelaspect stolpboerderijen als beperkt negatief (-) beoordeeld. Aangezien
het gaat om stolpboerderijen die reeds in de omgeving van de A7 liggen en andere aspecten als
neutraal beoordeeld zijn, wordt de totaal beoordeling neutraal (0).
De aspecten luchtkwaliteit en geluid scoren voor zowel lokaal (-) als corridorbreed (+) gelijk aan
elkaar. Deze beoordeling is overgenomen in de totaal beoordeling.
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Tabel 7.2.2: Totaal effect leefomgeving

74 75 76 77 Vergroten Capaciteit A7 Hoorn-Noord Avenhorn
Thema

Beoordeli
ng
(totaal)
lokaal

Natuur

-

Beoordelin
g (totaal)
corridorbr
eed

Onderwerp

Effect

Beoordeli
ng lokaal

Natura 2000

Toename
stikstofdepositie
Geen direct effect
NNN
(mogelijk)
Ruimtebeslag
Sterk
zettingsgevoelige
grond
Geen ruimtebeslag

-

NNN

Bodem en
water

Weidevogelgebie
d
Zettingsgevoeligh
eid ondergrond

-

Aardkundig
waardevol gebied
Gebied
archeologische
waarde

Waterkeringen

Vaarwegen
KRWoppervlaktewater
lichamen
Landschap

Leefomgev
ing

0

-

Stelling van
Amsterdam en
Beemster
Molenbiotopen
Stolpboerderijen

+

Beschermde
stads- en
dorpsgezichten
Luchtkwaliteit

Geluid
Veiligheid

Verkeersveilighei
d
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Beoordelin
g
corridorbr
eed

0
---

0

Aantasting van een
gebied met een
hoge
archeologische
verwachtingswaard
e
Buiten de
(beschermingszone
) van de
waterkering
Ongewijzigd
Aantasting
oeverinrichting of
waterkwaliteit
(<100 m)
Geen aantasting

--

Geen aantasting
Reeds aangetast
onderdeel dat
verder aangetast
wordt
Geen aantasting

0
-

Beperkte
verslechtering |
Beperkte
verbetering
Beperkte toename
| Beperkte afname
Evidente bijdrage

-

+

-

+

0

0
-

0

0

+
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7.2.3

74 78 79 80 Vergroten Capaciteit A7 Hoorn – Avenhorn
Effecten op Natura 2000 wegen zwaarder dan effecten op NNN en weidevogelkerngebied, dit is
dan ook de reden dat totaal van natuur wordt beoordeeld op mogelijk of beperkt negatieve
effecten (-) voor deze maatregel.
Voor het aspect bodem en water geldt dat zettingsgevoeligheid en archeologische waarden tot
een groot negatief effect (- -) leiden en KRW-oppervlaktewaterlichamen tot een beperkt negatief
effect (-). De overige aspecten zijn neutraal beoordeeld. Met elkaar leidt dit tot een beperkt
negatief effect (-) voor het aspect bodem en water. Weliswaar worden twee deelaspecten als
negatief beoordeeld, maar beide zijn met maatregelen (voldoende tijd voor zetting en
archeologisch onderzoek) te mitigeren.
Voor landschap is het deelaspect stolpboerderijen als beperkt negatief (-) beoordeeld. Aangezien
het gaat om stolpboerderijen die reeds in de omgeving van de A7 liggen en andere aspecten als
neutraal beoordeeld zijn, wordt de totaal beoordeling neutraal (0).
De aspecten luchtkwaliteit en geluid scoren voor zowel lokaal (-) als corridorbreed (+) gelijk aan
elkaar. Deze beoordeling is overgenomen in de totaal beoordeling.
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Tabel 7.2.3: Totaal effect leefomgeving

74 78 79 80 Vergroten Capaciteit A7 Hoorn – Avenhorn
Thema

Beoordeli
ng
(totaal)
lokaal

Natuur

-

Beoordelin
g (totaal)
corridorbr
eed

Onderwerp

Effect

Beoordeli
ng lokaal

Natura 2000

Toename
stikstofdepositie
Geen direct
effect NNN
Toename
verstoring
Sterk
zettingsgevoelige
grond
Geen
ruimtebeslag
Aantasting van
een gebied met
een hoge
archeologische
verwachtingswaa
rde
Buiten de
(beschermingszo
ne) van de
waterkering
Ongewijzigd
Aantasting
oeverinrichting of
waterkwaliteit
(<100 m)
Geen aantasting

-

NNN
Weidevogelgebied
Bodem en
water

-

Zettingsgevoelighei
d ondergrond
Aardkundig
waardevol gebied
Gebied
archeologische
waarde

Waterkeringen

Vaarwegen
KRWoppervlaktewaterlic
hamen
Landschap

Leefomgev
ing

0

-

Stelling van
Amsterdam en
Beemster
Molenbiotopen
Stolpboerderijen

+

Beschermde stadsen dorpsgezichten
Luchtkwaliteit

Geluid

Veiligheid

Verkeersveiligheid
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Beoordelin
g
corridorbr
eed

0
--

0
--

0

0
-

0

Geen aantasting
Reeds aangetast
onderdeel dat
verder aangetast
wordt
Geen aantasting

0
-

Beperkte
verslechtering |
Beperkte
verbetering
Beperkte
toename |
Beperkte afname
Evidente bijdrage

-

+

-

+

0

+
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7.2.4

82 Verleggen aansluiting A7 tussen Hoorn-Noord en Wognum
Effecten op Natura 2000 wegen zwaarder dan effecten op NNN en Weidevogelkerngebied. De
mogelijke invloed van deze relatief kleine maatregel op weidevogelleefgebied is zodanig beperkt ,
dat het totaal effect op natuur als neutraal (0) is beoordeeld.
Voor het aspect bodem en water geldt dat zettingsgevoeligheid en gebied archeologische
waarden leiden tot een beperkt negatief effect (-). De overige aspecten zijn neutraal beoordeeld.
Met elkaar leidt dit tot een verwaarloosbaar effect (0) voor het aspect bodem en water.
Voor het aspect landschap zijn alle deelaspecten neutraal beoordeeld, waarmee ook de totaal
beoordeling neutraal (0) is.
De aspecten luchtkwaliteit en geluid scoren voor zowel lokaal (+) als corridorbreed (0) gelijk aan
elkaar. Deze beoordeling is overgenomen in de totaal beoordeling.
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Tabel 7.2.4: Totaal effect leefomgeving

82 Verleggen aansluiting A7 tussen Hoorn-Noord en Wognum
Thema

Beoordeli
ng
(totaal)
lokaal

Natuur

Bodem en
water

Beoordelin
g (totaal)
corridorbr
eed

Onderwerp

Effect

Beoordeli
ng lokaal

0

Natura 2000
NNN
Weidevogelgebied

0
0
-

0

Zettingsgevoeligheid
ondergrond

Geen effect
Geen effect
(mogelijk)
Ruimtebeslag
Beperkt
zettingsgevoelig
e grond
Geen
ruimtebeslag
Aantasting van
een gebied met
een hoge
archeologische
verwachtingswa
arde
Buiten de
(beschermingsz
one) van de
waterkering
Ongewijzigd
Geen effect

Geen aantasting

0

Geen aantasting
Geen aantasting
Geen aantasting

0
0
0

Beperkte
verbetering |
Geen effect
Beperkte
afname | Geen
effect
Evidente
bijdrage

+

0

+

0

Aardkundig
waardevol gebied
Gebied
archeologische
waarde

Waterkeringen

Landschap

Leefomgev
ing

0

+

0

Vaarwegen
KRWoppervlaktewaterlich
amen
Stelling van
Amsterdam en
Beemster
Molenbiotopen
Stolpboerderijen
Beschermde stadsen dorpsgezichten
Luchtkwaliteit

Geluid

Veiligheid

Verkeersveiligheid
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7.2.5

84 85 86 87 102 Herinrichting Provinciale weg tussen A7 en Hoorn Kersenboogerd
Het totaal voor de effecten van deze maatregel op natuur scoort neutraal 0 (verwaarloosbare
effecten), omdat geen effecten worden verwacht op een van de aspecten van natuur.
Voor het aspect bodem en water geldt dat zettingsgevoeligheid tot een groot negatief effect (- -)
leidt en het aspecten archeologische waarde tot een beperkt negatief effect (-). De overige
aspecten zijn neutraal beoordeeld. Met elkaar leidt dit tot een beperkt negatief effect (-) voor het
aspect bodem en water.
Voor het aspect landschap zijn alle deelaspecten neutraal beoordeeld, waarmee ook de totaal
beoordeling neutraal (0) is.
De aspecten luchtkwaliteit en geluid scoren voor zowel lokaal (+) als corridorbreed (0) gelijk aan
elkaar. Deze beoordeling is overgenomen in de totaal beoordeling.
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Tabel 7.2.5: Totaal effect leefomgeving

84 85 86 87 102 Herinrichting Provinciale weg tussen A7 en Hoorn Kersenboogerd
Thema

Beoordeli
ng
(totaal)
lokaal

Natuur

0

Bodem en
water

-

Beoordelin
g (totaal)
corridorbr
eed

Onderwerp

Effect

Beoordeli
ng lokaal

Natura 2000
NNN
Weidevogelgebied
Zettingsgevoeligheid
ondergrond

Geen effect
Geen effect
Geen effect
Sterk
zettingsgevoelig
e grond
Geen
ruimtebeslag
Aantasting van
een gebied met
een hoge
archeologische
verwachtingswa
arde
Maatregel ligt
buiten de
(beschermingsz
one) van de
waterkering
Ongewijzigd
Geen invloed

0
0
0

Aardkundig
waardevol gebied
Gebied
archeologische
waarde

Waterkeringen

Landschap

Leefomgev
ing

0

+

0

Vaarwegen
KRWoppervlaktewaterlich
amen
Stelling van
Amsterdam en
Beemster
Molenbiotopen
Stolpboerderijen
Beschermde stadsen dorpsgezichten
Luchtkwaliteit

Geluid

Veiligheid

Verkeersveiligheid
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eed

-0
-

0

0
0

Geen aantasting

0

Geen aantasting
Geen aantasting
Geen aantasting

0
0
0

Beperkte
verbetering |
Geen effect
Beperkte
afname | Geen
effect
Evidente
bijdrage

+

0

+

0

+
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7.3

Purmerend – Waterland

7.3.1

8 13 verdichten woningen rondom OV – knooppunten
Het totaal voor de effecten van deze maatregel op natuur scoort neutraal (0), omdat geen
effecten worden verwacht op een van de aspecten van natuur.
Voor het aspect bodem en water geldt dat zettingsgevoeligheid tot een groot negatief effect (- -)
leidt en het aspect archeologische waarde tot een beperkt negatief effect (-). De overige
aspecten zijn neutraal beoordeeld. Met elkaar leidt dit tot een beperkt negatief effect (-) voor het
aspect bodem en water.
Voor het aspect landschap zijn alle deelaspecten neutraal beoordeeld, waarmee ook de totaal
beoordeling neutraal (0) is.
De aspecten luchtkwaliteit en geluid scoren voor zowel lokaal (-) als corridorbreed (+) gelijk aan
elkaar. Deze beoordeling is overgenomen in de totaalbeoordeling.
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Tabel 7.3.1: Totaal effect leefomgeving

8 13 Verdichten woningen rondom OV-knooppunten
Thema

Beoordeli
ng
(totaal)
lokaal

Natuur

0

Bodem en
water

-

Beoordelin
g (totaal)
corridorbr
eed

Onderwerp

Effect

Beoordeli
ng lokaal

Natura 2000
NNN
Weidevogelgebied
Zettingsgevoeligheid
ondergrond
Aardkundig
waardevol gebied

Geen effect
Geen effect
Geen effect
Sterk
zettingsgevoelig
Geen of
nagenoeg geen
ruimtebeslag
Aantasting van
een gebied met
een hoge
archeologische
verwachtingswa
arde
Buiten de
(beschermingsz
one) van de
waterkering
Ongewijzigd
Aantasting
oeverinrichting
of
waterkwaliteit
(<100 m)
Geen aantasting

0
0
0
--

Geen aantasting
Geen aantasting
Geen aantasting

0
0
0

Beperkte
verslechtering |
Beperkte
verbetering
Beperkte
toename | Geen
effect
Weinig tot geen
effect

-

+

-

+

Gebied
archeologische
waarde

Waterkeringen

Vaarwegen
KRWoppervlaktewaterlich
amen

Landschap

Leefomgev
ing

0

-

+

Stelling van
Amsterdam en
Beemster
Molenbiotopen
Stolpboerderijen
Beschermde stadsen dorpsgezichten
Luchtkwaliteit

Geluid

Veiligheid

Verkeersveiligheid
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7.3.2

14 Verruimen capaciteit en aanpak VRI’s Zuiddijk-route
Het totaal voor de effecten van deze maatregel scoort op zowel natuur en bodem en water als
landschap neutraal (0), omdat geen effecten worden verwacht op een van de deelaspecten.
Voor het aspect leefomgeving wordt luchtkwaliteit lokaal als beperkt positief beoordeeld. Geluid
is als neutraal beoordeeld. Gezamenlijk leidt tot voor het lokale effect tot een beperkt positieve
beoordeling (+). Corridorbreed zijn beide aspecten neutraal (0) beoordeeld.
Tabel 7.3.2: Totaal effect leefomgeving

14 Verruimen capaciteit en aanpak VRI’s Zuiddijk-route
Thema

Beoordeli
ng
(totaal)
lokaal

Natuur

0

Bodem en
water

0

Beoordelin
g (totaal)
corridorbr
eed

Onderwerp

Effect

Beoordeli
ng lokaal

Natura 2000
NNN
Weidevogelgebied
Zettingsgevoeligheid
ondergrond
Aardkundig
waardevol gebied

Geen effect
Geen effect
Geen effect
Niet of weinig
zettingsgevoelig
Geen of
nagenoeg geen
ruimtebeslag
Geen aantasting

0
0
0
0

Buiten de
(beschermingsz
one) van de
waterkering
Ongewijzigd
Geen invloed of
op grote
afstand
Geen aantasting

0

Geen aantasting
Geen aantasting
Geen aantasting

0
0
0

Beperkte
verbetering |
Geen effect
Geen effect |
Geen effect
Weinig tot geen
effect

+

0

0

0

Gebied
archeologische
waarde
Waterkeringen

Landschap

Leefomgev
ing

0

+

0

Vaarwegen
KRWoppervlaktewaterlich
amen
Stelling van
Amsterdam en
Beemster
Molenbiotopen
Stolpboerderijen
Beschermde stadsen dorpsgezichten
Luchtkwaliteit

Geluid
Veiligheid

Verkeersveiligheid
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7.3.3

32a Vergroten capaciteit A7 2x3 – 2 halve aansluitingen
De effecten op zowel NNN als Weidevogelleefgebied zijn negatief beoordeeld (- -) in verband met
ruimtebeslag en effecten van verstoring. De effecten op Natura 2000 wegen in principe
zwaarder, maar deze gebieden liggen ter plaatse van de ingreep op grote afstand. De effecten op
de beide andere gebieden zijn fors te noemen. De totaalbeoordeling wordt daarom negatief (- -).
Voor het aspect bodem en water geldt dat zettingsgevoeligheid tot een groot negatief effect (- -)
leidt en archeologische waarden, waterkeringen en KRW-oppervlaktewaterlichamen tot een
beperkt negatief effect (-). De overige aspecten zijn neutraal beoordeeld. Met elkaar leidt dit tot
een beperkt negatief effect (-) voor het aspect bodem en water. De beoordeling op
zettingsgevoeligheid is minder zwaar beoordeeld dan de andere aspecten.
Voor landschap zijn de deelaspecten werelderfgoed en stolpboerderijen als beperkt negatief
beoordeeld. Gezamenlijk leiden deze tot een beperkt negatieve beoordeling (-) voor het aspect
landschap.
Voor de maatregelen aan de kom van Purmerend wordt tevens gekeken naar invloeden op
andere delen van het landschap. Twee van de varianten van deze maatregel leiden tot een
gewijzigde ligging van het tracé ter hoogte van Purmerend. Maatregel 32a en 32 b betreffen een
ligging op de huidige plaats en een (relatief beperkte) uitbreiding van dat tracé. De effecten op
het landschap als gevolg van het vergroten van de capaciteit van de A7 op de huidige plaats zijn
beperkt te noemen. De weg wordt verbreed, maar ligt al als dominante structuur in het
landschap en krijgt een ondergeschikte uitbreiding. Dit effect wordt als neutraal beschouwd (0).
De aspecten luchtkwaliteit en geluid scoren voor zowel lokaal (-) als corridorbreed (+) gelijk aan
elkaar. Deze beoordeling is overgenomen in de totaal beoordeling.
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Tabel 7.3.3: Totaal effect leefomgeving

32a Vergroten capaciteit A7 2x3 – 2 halve aansluitingen
Thema

Beoordeli
ng
(totaal)
lokaal

Natuur

--

Beoordelin
g (totaal)
corridorbr
eed

Onderwerp

Effect

Beoordeli
ng lokaal

Natura 2000

Toename
stikstofdepositie
Ruimtebeslag
(samen met
verstoring)
Ruimtebeslag
(samen met
verstoring)
Sterk
zettingsgevoelig
Geen of nagenoeg
geen ruimtebeslag
Aantasting van een
gebied met een
hoge
archeologische
verwachtingswaard
e
In de kernzone of
het
waterstaatswerk
Ongewijzigd
Aantasting
oeverinrichting of
waterkwaliteit
(<100 m)
Reeds aangetast
kenmerk* dat
verder aangetast
wordt
Geen aantasting
Reeds aangetast
onderdeel dat
verder aangetast
wordt
Geen aantasting

-

NNN

Weidevogelgebie
d
Bodem en
water

-

Zettingsgevoeligh
eid ondergrond
Aardkundig
waardevol gebied
Gebied
archeologische
waarde

Waterkeringen

Vaarwegen
KRWoppervlaktewater
lichamen
Landschap

-

Stelling van
Amsterdam en
Beemster
Molenbiotopen
Stolpboerderijen

Leefomgev
ing

-

+

Beschermde
stads- en
dorpsgezichten
Luchtkwaliteit

Geluid
Veiligheid

Verkeersveilighei
d

Beperkte
verslechtering |
Beperkte
verbetering
Beperkte toename
| Beperkte afname
Evidente bijdrage

--

--

-0
-

-

0
-

-

0
-

0

-

+

-

+

+

*Kenmerken van de Stelling van Amsterdam: forten, inundatiegebied, zichtlijnen, schootcirkels,
Kenmerken van de Beemster: historische structuurlijnen, cultuurhistorische objecten, openheid
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7.3.4

32b Vergroten capaciteit A7 2x3 – 2 hele aansluitingen
De effecten op zowel NNN als Weidevogelleefgebied zijn negatief beoordeeld (- -) in verband met
ruimtebeslag en effecten van verstoring. De effecten op Natura 2000 wegen in principe
zwaarder, maar deze gebieden liggen ter plaatse van de ingreep op grote afstand. De effecten op
de beide andere gebieden zijn fors te noemen. De totaalbeoordeling wordt daarom negatief (- -).
Voor het aspect bodem en water geldt dat zettingsgevoeligheid tot een groot negatief effect (- -)
leidt en archeologische waarden, waterkeringen en KRW-oppervlaktewaterlichamen tot een
beperkt negatief effect (-). De overige aspecten zijn neutraal beoordeeld. Met elkaar leidt dit tot
een beperkt negatief effect (-) voor het aspect bodem en water. De beoordeling op
zettingsgevoeligheid is minder zwaar beoordeeld dan de andere aspecten.
Voor landschap zijn de deelaspecten werelderfgoed en stolpboerderijen als beperkt negatief
beoordeeld. Gezamenlijk leiden deze tot een beperkt negatieve beoordeling (-) voor het aspect
landschap.
Voor de maatregelen aan de kom van Purmerend wordt tevens gekeken naar invloeden op
andere delen van het landschap. Twee van de varianten van deze maatregel leiden tot een
gewijzigde ligging van het tracé ter hoogte van Purmerend. Maatregel 32a en 32 b betreffen een
ligging op de huidige plaats en een (relatief beperkte) uitbreiding van dat tracé. De effecten op
het landschap als gevolg van het vergroten van de capaciteit van de A7 op de huidige plaats zijn
beperkt te noemen. De weg wordt verbreed, maar ligt al als dominante structuur in het
landschap en krijgt een ondergeschikte uitbreiding. Dit effect wordt als neutraal beschouwd (0).
De aspecten luchtkwaliteit en geluid scoren voor zowel lokaal (-) als corridorbreed (+) gelijk aan
elkaar. Deze beoordeling is overgenomen in de totaal beoordeling.
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Tabel 7.3.4: Totaal effect leefomgeving

32b Vergroten capaciteit A7 2x3 – 2 hele aansluitingen
Thema

Beoordeli
ng
(totaal)
lokaal

Natuur

--

Beoordelin
g (totaal)
corridorbr
eed

Onderwerp

Effect

Beoordeli
ng lokaal

Natura 2000

Toename
stikstofdepositie
Ruimtebeslag
(samen met
verstoring)
Ruimtebeslag
(samen met
verstoring)
Sterk
zettingsgevoelig
Geen of nagenoeg
geen ruimtebeslag
Aantasting van een
gebied met een
hoge
archeologische
verwachtingswaard
e
In de kernzone of
het
waterstaatswerk
Ongewijzigd
Aantasting
oeverinrichting of
waterkwaliteit
(<100 m)
Reeds aangetast
kenmerk* dat
verder aangetast
wordt
Geen aantasting
Reeds aangetast
onderdeel dat
verder aangetast
wordt
Geen aantasting

-

NNN

Weidevogelgebie
d
Bodem en
water

-

Zettingsgevoeligh
eid ondergrond
Aardkundig
waardevol gebied
Gebied
archeologische
waarde

Waterkeringen

Vaarwegen
KRWoppervlaktewater
lichamen
Landschap

-

Stelling van
Amsterdam en
Beemster
Molenbiotopen
Stolpboerderijen

Leefomgev
ing

-

+

Beschermde
stads- en
dorpsgezichten
Luchtkwaliteit

Geluid
Veiligheid

Verkeersveilighei
d

Beperkte
verslechtering |
Beperkte
verbetering
Beperkte toename
| Beperkte afname
Evidente bijdrage

--

--

-0
-

-

0
-

-

0
-

0

-

+

-

+

+

*Kenmerken van de Stelling van Amsterdam: forten, inundatiegebied, zichtlijnen, schootcirkels,
Kenmerken van de Beemster: historische structuurlijnen, cultuurhistorische objecten, openheid
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7.3.5

33a Vergroten capaciteit A7 2x3 – rechttrekken A7
Gezien de maatregel een beperkt of mogelijk negatief effect heeft op Natura 2000 (-) en een
groot negatief effect heeft op zowel NNN als weidevogelgebied (- -), wordt het totaaleffect op
natuur beoordeeld als een groot negatief effect (- -).
Voor het aspect bodem en water geldt dat zettingsgevoeligheid en waterkeringen tot een groot
negatief effect (- -) leiden en de aspecten archeologische waarde, vaarwegen en KRWoppervlaktewaterlichamen tot een beperkt negatief effect (-). De overige aspecten zijn neutraal
beoordeeld. Met elkaar leidt dit tot een groot negatief effect (- -) voor het aspect bodem en
water, omdat de potentiële aantasting van een aantal aspecten als sterk negatief is beoordeeld.
Voor het aspect landschap zijn de effecten eveneens als een groot negatief effect (- -)
beoordeeld. Hier zijn de aspecten werelderfgoed en stolpboerderijen beide als negatief
beoordeeld. Gezamenlijk leidt dat tot een negatieve beoordeling op landschap.
De verlegging van de A7 ter hoogte van Purmerend – het zogenaamde rechttrekken van de kom –
leidt tot een doorsnijding van een klein gedeelte landelijk gebied ten westen van Purmerend. De
huidige ligging van de weg is ingebed in het stedelijke gebied aan de ene zijde en de Kom
A7/Beusebos aan de andere zijde. Bij het verleggen van de kom wordt een deel van het bos in de
Kom A7/ Beusebos afgesneden, de Wijde Wormer op een nieuwe wijze aangesneden (recht over
de centrale as van de polder, die voor het overige deel van de polder ook door de A7 gevolgd
wordt). Tevens wordt en klein restant van het veengebied rond de Wijde Wormer afgesneden
door de nieuwe ligging van de A7. Dit leidt tot een beperkt negatief effect (-) op het landschap
(buiten de beoordeling op de werelderfgoederen om). Anderzijds kan door de meer rechte
aansnijding van de Wijde Wormer de structuur van de Wijde Wormer aan deze zijde weer
hersteld worden, wat leidt tot een beperkt positief (+) effect. Beide effecten zijn beperkt en zijn
gezamenlijk weinig onderscheidend voor de impact van de maatregel.
De beoordelingen op luchtkwaliteit en geluid zijn voor zowel lokaal als corridorbreed beide als
beperkt positief (+) effect beoordeeld. Dit is overgenomen in de totaalbeoordeling van dit aspect.
Tabel 7.3.5: Totaal effect leefomgeving

33a Vergroten capaciteit A7 2x3 – rechttrekken A7
Thema

Beoordeli
ng
(totaal)
lokaal

Natuur

--

Beoordelin
g (totaal)
corridorbr
eed

Onderwerp

Effect

Beoordeli
ng lokaal

Natura 2000

Toename
stikstofdepositie
Ruimtebeslag
(samen met
verstoring)
Ruimtebeslag
(samen met
verstoring)
Sterk
zettingsgevoelig
Geen of nagenoeg
geen ruimtebeslag
Aantasting van een
gebied met een
hoge
archeologische

-

NNN

Weidevogelgebie
d
Bodem en
water

--

Zettingsgevoeligh
eid ondergrond
Aardkundig
waardevol gebied
Gebied
archeologische
waarde
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Waterkeringen

Vaarwegen

KRWoppervlaktewater
lichamen
Landschap

--

Stelling van
Amsterdam en
Beemster
Molenbiotopen
Stolpboerderijen

Leefomgev
ing

+

+

Beschermde
stads- en
dorpsgezichten
Luchtkwaliteit

Geluid
Veiligheid

Verkeersveilighei
d

verwachtingswaard
e
In de kernzone of
het
waterstaatswerk
Wijzigt en voldoet
aan gestelde
eisen**
Aantasting
oeverinrichting of
waterkwaliteit
(>100 m)
Reeds aangetast
kenmerk* dat
verder aangetast
wordt
Geen aantasting
Reeds aangetast
onderdeel dat
verder aangetast
wordt
Geen aantasting

Beperkte
verbetering |
Beperkte
verbetering
Beperkte afname |
Beperkte afname
Evidente bijdrage

--

-

-

--

0
-

0

+

+

+

+

+

*Kenmerken van de Stelling van Amsterdam: forten, inundatiegebied, zichtlijnen, schootcirkels
Kenmerken van de Beemster: historische structuurlijnen, cultuurhistorische objecten, openheid
**Gestelde eisen m.b.t. doorvaartbreedte, –hoogte of waterdiepte
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7.3.6

33b Vergroten capaciteit A7 2x3 – rechttrekken A7 verdiepte ligging
Gezien de maatregel een beperkt of mogelijk negatief effect heeft op Natura 2000 (-) en een
groot negatief effect heeft op zowel NNN als weidevogelgebied (- -), wordt het totaaleffect op
natuur beoordeeld als een groot negatief effect (- -).
Voor het aspect bodem en water geldt dat zettingsgevoeligheid en waterkeringen tot een groot
negatief effect (- -) leiden en de aspecten archeologische waarde en KRWoppervlaktewaterlichamen tot een beperkt negatief effect (-). De overige aspecten zijn neutraal
beoordeeld. Met elkaar leidt dit tot een groot negatief effect (- -) voor het aspect bodem en
water, omdat de potentiële aantasting van een aantal aspecten als sterk negatief is beoordeeld.
Voor het aspect landschap zijn de effecten als een beperkt negatief effect (-) beoordeeld. Hier is
het aspect werelderfgoed als beperkt negatief beoordeeld, omdat een deel van de nieuwe ligging
van het tracé minder zichtbaar is op het maaiveld als gevolg van de ligging onder maaiveld. Het
deelaspect stolpboerderijen is als negatief beoordeeld. Gezamenlijk leidt dat tot een beperkt
negatieve beoordeling (-) op landschap.
De verlegging van de A7 ter hoogte van Purmerend – het zogenaamde rechttrekken van de kom –
leidt tot een doorsnijding van een klein gedeelte landelijk gebied ten westen van Purmerend. De
huidige ligging van de weg is ingebed in het stedelijke gebied aan de ene zijde en de Kom A7/
Beusebos aan de andere zijde. Bij het verleggen van de kom wordt een deel van het bos in de
Kom A7/Beusebos afgesneden, de Wijde Wormer op een nieuwe wijze aangesneden (recht over
de centrale as van de polder, die voor het overige deel van de polder ook door de A7 gevolgd
wordt). Tevens wordt en klein restant van het veengebied rond de Wijde Wormer afgesneden
door de nieuwe ligging van de A7. Dit leidt tot een beperkt negatief effect op het landschap
(buiten de beoordeling op de werelderfgoederen om). Anderzijds kan door de meer rechte
aansnijding van de Wijde Wormer de structuur van de Wijde Wormer aan deze zijde weer
hersteld worden, wat leidt tot een beperkt positief (+) effect. Beide effecten zijn beperkt en zijn
gezamenlijk weinig onderscheidend voor de impact van de maatregel.
De beoordelingen op luchtkwaliteit en geluid zijn voor zowel lokaal als corridorbreed beide als
beperkt positief (+) effect beoordeeld. Dit is overgenomen in de totaalbeoordeling van dit aspect.
Tabel 7.3.6: Totaal effect leefomgeving

33b Vergroten capaciteit A7 2x3 – rechttrekken A7 verdiepte ligging
Thema

Beoordeli
ng
(totaal)
lokaal

Natuur

--

Beoordelin
g (totaal)
corridorbr
eed

Onderwerp

Effect

Beoordeli
ng lokaal

Natura 2000

Toename
stikstofdepositie
Ruimtebeslag
(samen met
verstoring)
Ruimtebeslag
(samen met
verstoring)
Sterk
zettingsgevoelig
Geen of nagenoeg
geen ruimtebeslag

-

NNN

Weidevogelgebie
d
Bodem en
water

--

Zettingsgevoeligh
eid ondergrond
Aardkundig
waardevol gebied
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Gebied
archeologische
waarde

Waterkeringen

Vaarwegen
KRWoppervlaktewater
lichamen
Landschap

-

Stelling van
Amsterdam en
Beemster
Molenbiotopen
Stolpboerderijen

Leefomgev
ing

+

+

Beschermde
stads- en
dorpsgezichten
Luchtkwaliteit

Geluid
Veiligheid

Verkeersveilighei
d

Aantasting van een
gebied met een
hoge
archeologische
verwachtingswaard
e
In de kernzone of
het
waterstaatswerk
Wijzigt en voldoet
aan gestelde eisen
Aantasting
oeverinrichting of
waterkwaliteit
(>100 m)
Reeds aangetast
kenmerk* dat
verder aangetast
wordt
Geen aantasting
Reeds aangetast
onderdeel dat
verder aangetast
wordt
Geen aantasting

Beperkte
verbetering |
Beperkte
verbetering
Beperkte afname |
Beperkte afname
Evidente bijdrage

-

--

0
-

-

0
-

0

+

+

+

+

+

*Kenmerken van de Stelling van Amsterdam: forten, inundatiegebied, zichtlijnen, schootcirkels,
Kenmerken van de Beemster: historische structuurlijnen, cultuurhistorische objecten, openheid
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7.3.7

39 Vergroten capaciteit Laan der Continenten 2x2 rijstroken
Effecten op Natura 2000 wegen zwaarder dan effecten op NNN en weidevogelkerngebied, dit is
dan ook de reden dat totaal van natuur wordt beoordeeld op mogelijk of beperkt negatieve
effecten (-) voor deze maatregel.
Voor het aspect bodem en water geldt dat zettingsgevoeligheid en KRWoppervlaktewaterlichaam tot een groot negatief effect (- -) leiden en aardkundig waardevol
gebied en archeologische waarden tot een beperkt negatief effect (-). De overige aspecten zijn
neutraal beoordeeld. Met elkaar leidt dit tot een negatief effect (- -) voor het aspect bodem en
water. Met name de mogelijkheden voor mitigatie van het KRW-oppervlaktewaterlichaam is van
belang voor deze totaalbeoordeling, evenals de beoordeling op aardkundig waardevol gebied,
dat weliswaar naar verwachting reeds verstoord is, maar dat nog niet met zekerheid is uit te
sluiten.
Voor het aspect landschap zijn alle deelaspecten neutraal beoordeeld, waarmee ook de totaal
beoordeling neutraal (0) is.
De aspecten luchtkwaliteit en geluid scoren voor zowel lokaal (+) als corridorbreed (0) gelijk aan
elkaar. Deze beoordeling is overgenomen in de totaalbeoordeling.
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Tabel 7.3.7: Totaal effect leefomgeving

39 Vergroten capaciteit Laan der Continenten 2x2 rijstroken
Thema

Beoordeli
ng
(totaal)
lokaal

Natuur

0

Bodem en
water

--

Beoordelin
g (totaal)
corridorbr
eed

Onderwerp

Effect

Beoordeli
ng lokaal

Natura 2000
NNN
Weidevogelgebied
Zettingsgevoeligheid
ondergrond
Aardkundig
waardevol gebied
Gebied
archeologische
waarde

Geen effect
Geen effect
Geen effect
Sterk
zettingsgevoelig
Enig
ruimtebeslag
Aantasting van
een gebied met
een hoge
archeologische
verwachtingswa
arde
Buiten de
(beschermingsz
one) van de
waterkering
Ongewijzigd
Aantasting
oeverinrichting
of
waterkwaliteit
(>100 m)
Geen aantasting

0
0
0
--

Geen aantasting
Geen aantasting
Geen aantasting

0
0
0

Beperkte
verbetering |
Beperkte
verbetering
Beperkte
afname | Geen
effect
Evidente
bijdrage

+

0

+

0

Waterkeringen

Vaarwegen
KRWoppervlaktewaterlich
amen

Landschap

Leefomgev
ing

0

+

0

Stelling van
Amsterdam en
Beemster
Molenbiotopen
Stolpboerderijen
Beschermde stadsen dorpsgezichten
Luchtkwaliteit

Geluid

Veiligheid

Verkeersveiligheid
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7.3.8

40 Optimaliseren kruispunten gedempte Where, tweestrooks fietspad richting ZOBeemster
Het totaal voor de effecten van deze maatregel op natuur scoort neutraal (0), omdat geen
effecten worden verwacht op een van de aspecten van natuur.
Voor het aspect bodem en water geldt dat zettingsgevoeligheid, archeologische waarde en KRWoppervlaktewaterlichamen tot een beperkt negatief effect leiden. De overige aspecten zijn
neutraal beoordeeld. Met elkaar leidt dit tot een beperkt negatief effect (-) voor het aspect
bodem en water.
Voor het aspect landschap is het effect op het werelderfgoed als beperkt negatief (-) beoordeeld.
De overige aspecten zijn neutraal beoordeeld. Gezien het belang van het werelderfgoed is de
totaalbeoordeling voor landschap daarmee als beperkt negatief (-) gescoord.
De aspecten luchtkwaliteit en geluid scoren voor zowel lokaal als corridorbreed (beide 0) gelijk
aan elkaar. Deze beoordeling is overgenomen in de totaalbeoordeling.
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Tabel 7.3.8: Totaal effect leefomgeving

40 Optimaliseren kruispunten gedempte Where-N235, tweestrooks fietspad richting ZOBeemster
Thema

Beoordeli
ng
(totaal)
lokaal

Natuur

0

Bodem en
water

-

Beoordelin
g (totaal)
corridorbr
eed

Onderwerp

Effect

Beoordeli
ng lokaal

Natura 2000
NNN
Weidevogelgebied
Zettingsgevoeligheid
ondergrond
Aardkundig
waardevol gebied

Geen effect
Geen effect
Geen effect
Sterk
zettingsgevoelig
Geen of
nagenoeg geen
ruimtebeslag
Aantasting van
een gebied met
een hoge
archeologische
verwachtingswa
arde

0
0
0
-

Gebied
archeologische
waarde

Waterkeringen
Vaarwegen
KRWoppervlaktewaterlich
amen

Landschap

Leefomgev
ing

-

0

Stelling van
Amsterdam en
Beemster

0

Molenbiotopen
Stolpboerderijen
Beschermde stadsen dorpsgezichten
Luchtkwaliteit
Geluid

Veiligheid

Verkeersveiligheid

Ongewijzigd
Aantasting
oeverinrichting
of
waterkwaliteit
(< 100 m)
Reeds aangetast
kenmerk* dat
verder
aangetast wordt
Geen aantasting
Geen aantasting
Geen aantasting
Geen effect |
Geen effect
Geen effect |
Geen effect
Evidente
bijdrage

0

-

0
0
-

-

0
0
0
0

0

0

0

+

*Kenmerken van de Stelling van Amsterdam: forten, inundatiegebied, zichtlijnen, schootcirkels,
Kenmerken van de Beemster: historische structuurlijnen, cultuurhistorische objecten, openheid
**Gestelde eisen m.b.t. doorvaartbreedte, –hoogte of waterdiepte

Blad 322 van 396

Beoordelin
g
corridorbr
eed

Achtergrondrapport Leefomgeving
MIRT-Verkenning Corridorstudie Amsterdam - Hoorn
projectnummer 410260
7 februari 2017
Ministerie van Infrastructuur en Milieu - Directoraat Generaal Bereikbaarheid

7.3.9

41 Rotondes Allendelaan – Den Uyllaan naar 2-strooks rotondes
Het totaal voor de effecten van deze maatregel op natuur scoort neutraal (0), omdat geen
effecten worden verwacht op een van de aspecten van natuur.
Voor het aspect bodem en water geldt dat zettingsgevoeligheid tot een groot negatief effect leidt
en het aspect archeologische waarde tot een beperkt negatief effect. De overige aspecten zijn
neutraal beoordeeld. Met elkaar leidt dit tot een beperkt negatief effect (-) voor het aspect
bodem en water.
Voor het aspect landschap zijn alle deelaspecten neutraal beoordeeld, waarmee ook de totaal
beoordeling neutraal (0) is.
De aspecten luchtkwaliteit en geluid scoren voor zowel lokaal als corridorbreed (beide 0) gelijk
aan elkaar. Deze beoordeling is overgenomen in de totaalbeoordeling.
Voor het aspect veiligheid scoren externe veiligheid en verkeersveiligheid beide neutraal (0).
Gezamenlijk leidt dit eveneens tot een neutrale (0) beoordeling.

Blad 323 van 396

Achtergrondrapport Leefomgeving
MIRT-Verkenning Corridorstudie Amsterdam - Hoorn
projectnummer 410260
7 februari 2017
Ministerie van Infrastructuur en Milieu - Directoraat Generaal Bereikbaarheid

Tabel 7.3.9: Totaal effect leefomgeving
41 Rotondes Allendelaan – Den Uyllaan naar 2-strooks rotondes
Thema
Beoordeli Beoordelin
Onderwerp
Effect
Beoordeli
ng
g (totaal)
ng lokaal
(totaal)
corridorbr
lokaal
eed
Natuur

0

Bodem en
water

-

Natura 2000
NNN
Weidevogelgebied
Zettingsgevoeligheid
ondergrond
Aardkundig
waardevol gebied
Gebied
archeologische
waarde

Waterkeringen

Landschap

Leefomgev
ing

0

0

0

Vaarwegen
KRWoppervlaktewaterlich
amen
Stelling van
Amsterdam en
Beemster
Molenbiotopen
Stolpboerderijen
Beschermde stadsen dorpsgezichten
Luchtkwaliteit
Geluid

Veiligheid

Verkeersveiligheid

Geen effect
Geen effect
Geen effect
Sterk
zettingsgevoelig
Geen of
nagenoeg geen
ruimtebeslag
Aantasting van
een gebied met
een hoge
archeologische
verwachtingswa
arde
Maatregel ligt
buiten de
(beschermingsz
one) van de
waterkering
Ongewijzigd
Geen invloed

0
0
0
--

Geen aantasting

0

Geen aantasting
Geen aantasting
Geen aantasting

0
0
0

Geen effect |
Geen effect
Geen effect |
Geen effect
Weinig tot geen
effect

0

0

0

0

**Gestelde eisen m.b.t. doorvaartbreedte, –hoogte of waterdiepte
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7.3.10

176a A7 Purmerend-Zuid – Knooppunt Zaandam vervangen spitsstrook door volwaardige
3e rijstrook
Gezien de maatregel een beperkt of mogelijk negatief effect heeft op NNN en een groot negatief
effect heeft op zowel Natura 2000 als weidevogelgebied, wordt het totaaleffect op natuur
beoordeeld als een groot negatief effect (- -).
Voor het aspect bodem en water geldt dat zettingsgevoeligheid, aardkundig waardevol gebied en
KRW-oppervlaktewaterlichamen tot een negatief effect leiden en de aspecten archeologische
waarde en waterkeringen tot een beperkt negatief effect. De vaarwegen zijn neutraal
beoordeeld. Met elkaar leidt dit tot een groot negatief effect (- -) voor het aspect bodem en
water, omdat de potentiële aantasting van een aantal aspecten als negatief is beoordeeld.
Voor landschap is het deelaspect stolpboerderijen als beperkt negatief (-) beoordeeld. Aangezien
het gaat om stolpboerderijen die reeds in de omgeving van de A7 liggen en andere aspecten als
neutraal beoordeeld zijn, wordt de totaal beoordeling neutraal (0).
De aspecten luchtkwaliteit en geluid scoren voor zowel lokaal (-) als corridorbreed (+) gelijk aan
elkaar. Deze beoordeling is overgenomen in de totaal beoordeling.
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Tabel 7.3.10: Totaal effect leefomgeving

176a A7 Purmerend-Zuid – Knooppunt Zaandam vervangen spitsstrook door volwaardige 3e
rijstrook
Thema

Beoordeli
ng
(totaal)
lokaal

Natuur

--

Bodem en
water

Beoordelin
g (totaal)
corridorbr
eed

Onderwerp

Effect

Beoordeli
ng lokaal

Natura 2000

Toename
stikstofdepositie en
verstoring
Toename verstoring
Ruimtebeslag en
toename verstoring
Sterk
zettingsgevoelig
Groot ruimtebeslag

--

Aantasting van een
gebied met een
hoge
archeologische
verwachtingswaard
e
In profiel van de
vrije ruimte of in de
beschermingszone
Ongewijzigd
Aantasting
oeverinrichting of
waterkwaliteit
(>100 m)
Geen aantasting

-

NNN
Weidevogelgebie
d
Zettingsgevoeligh
eid ondergrond
Aardkundig
waardevol gebied
Gebied
archeologische
waarde

--

Waterkeringen

Vaarwegen
KRWoppervlaktewater
lichamen
Landschap

0

Stelling van
Amsterdam en
Beemster
Molenbiotopen

Stolpboerderijen

Leefomgev
ing

-

+

Beschermde
stads- en
dorpsgezichten
Luchtkwaliteit

Geluid
Veiligheid

Verkeersveilighei
d
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verder aangetast
wordt
Geen aantasting

0

Beperkte
verslechtering |
Beperkte
verbetering
Beperkte toename
| Beperkte afname
Evidente bijdrage

-

+

-

+

-

0

+
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7.3.11

176b A7 Purmerend-Zuid – Knooppunt Zaandam vervangen 2x2 rijstroken met
spitsstrook door 2x4 rijstroken
Gezien de maatregel een beperkt of mogelijk negatief effect heeft op NNN en een groot negatief
effect heeft op zowel Natura 2000 als weidevogelgebied, wordt het totaaleffect op natuur
beoordeeld als een groot negatief effect (- -).
Voor het aspect bodem en water geldt dat zettingsgevoeligheid, aardkundig waardevol gebied en
KRW-oppervlaktewaterlichamen tot een negatief effect leiden en de aspecten archeologische
waarde en waterkeringen tot een beperkt negatief effect. De vaarwegen zijn neutraal
beoordeeld. Met elkaar leidt dit tot een groot negatief effect (- -) voor het aspect bodem en
water, omdat de potentiële aantasting van een aantal aspecten als negatief is beoordeeld.
Voor landschap is het deelaspect stolpboerderijen als beperkt negatief (-) beoordeeld. Aangezien
het gaat om stolpboerderijen die reeds in de omgeving van de A7 liggen en andere aspecten als
neutraal beoordeeld zijn, wordt de totaal beoordeling neutraal (0).
De aspecten luchtkwaliteit en geluid scoren corridorbreed (+) gelijk aan elkaar. Lokaal scoort
geluid slechter dan luchtkwaliteit. Daarmee wordt de totaal score voor dit aspect gelijk getrokken
aan de zwaarste score, negatief (- -).
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Tabel 7.3.11: Totaal effect leefomgeving

176b A7 Purmerend-Zuid – Knooppunt Zaandam naar 2x4 rijstroken
Thema

Beoordeli
ng
(totaal)
lokaal

Natuur

--

Bodem en
water

Beoordelin
g (totaal)
corridorbr
eed

Onderwerp

Effect

Beoordeli
ng lokaal

Natura 2000

Toename
stikstofdepositie en
verstoring
Toename verstoring
Ruimtebeslag en
toename verstoring
Sterk
zettingsgevoelig
Groot ruimtebeslag

--

Aantasting van een
gebied met een
hoge
archeologische
verwachtingswaard
e
In profiel van de
vrije ruimte of in de
beschermingszone
Ongewijzigd
Aantasting
oeverinrichting of
waterkwaliteit
(>100 m)
Geen aantasting

-

NNN
Weidevogelgebie
d
Zettingsgevoeligh
eid ondergrond
Aardkundig
waardevol gebied
Gebied
archeologische
waarde

--

Waterkeringen

Vaarwegen
KRWoppervlaktewater
lichamen
Landschap

0

Stelling van
Amsterdam en
Beemster
Molenbiotopen

Stolpboerderijen

Leefomgev
ing

--

+

Beschermde
stads- en
dorpsgezichten
Luchtkwaliteit

Geluid
Veiligheid

Verkeersveilighei
d
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0
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7.3.12

180 Overweg Churchilllaan ongelijkvloers
Het totaal voor de effecten van deze maatregel op natuur scoort neutraal (0), omdat geen
effecten worden verwacht op een van de aspecten van natuur.
Voor het aspect bodem en water geldt dat zettingsgevoeligheid leidt tot een groot negatief effect
(- -) en de aspecten archeologische waarde tot een beperkt negatief effect (-). De overige
aspecten zijn neutraal beoordeeld. Met elkaar leidt dit tot een beperkt negatief effect (-) voor het
aspect bodem en water.
Voor het aspect landschap zijn alle deelaspecten neutraal beoordeeld, waarmee ook de totaal
beoordeling neutraal (0) is.
Voor het aspect leefomgeving wordt luchtkwaliteit lokaal als beperkt positief beoordeeld. Geluid
is als neutraal beoordeeld. Gezamenlijk leidt tot voor het lokale effect tot een beperkt positieve
beoordeling (+). Corridorbreed zijn beide aspecten neutraal (0) beoordeeld.
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Tabel 7.3.12: Totaal effect leefomgeving

180 Overweg Churchilllaan ongelijkvloers
Thema

Beoordeli
ng
(totaal)
lokaal

Natuur

0

Bodem en
water

-

Beoordelin
g (totaal)
corridorbr
eed

Onderwerp

Effect

Beoordeli
ng lokaal

Natura 2000
NNN
Weidevogelgebied
Zettingsgevoeligheid
ondergrond
Aardkundig
waardevol gebied

Geen effect
Geen effect
Geen effect
Sterk
zettingsgevoelig
Geen of
nagenoeg geen
ruimtebeslag
Aantasting van
een gebied met
een hoge
archeologische
verwachtingswa
arde
Maatregel ligt
buiten de
(beschermingsz
one) van de
waterkering
Vaarweg
ongewijzigd
Geen invloed

0
0
0
--

Geen aantasting

0

Geen aantasting
Geen aantasting
Geen aantasting

0
0
0

Beperkte
verbetering |
Geen effect
Geen effect |
Geen effect
Evidente
bijdrage

+

0

0

0

Gebied
archeologische
waarde

Waterkeringen

Vaarwegen

Landschap

Leefomgev
ing

0

+

0

KRWoppervlaktewaterlich
amen
Stelling van
Amsterdam en
Beemster
Molenbiotopen
Stolpboerderijen
Beschermde stadsen dorpsgezichten
Luchtkwaliteit

Geluid
Veiligheid

Verkeersveiligheid

0

-

0

0
0

+

*Kenmerken van de Stelling van Amsterdam: forten, inundatiegebied, zichtlijnen, schootcirkels,
Kenmerken van de Beemster: historische structuurlijnen, cultuurhistorische objecten, openheid
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7.4

Zaanstreek

7.4.1

4b 7 Vergroten capaciteit A8 tussen kp Zaandam - kp Coenplein (2x5)
Effecten op Natura 2000 wegen zwaarder dan effecten op NNN en Weidevogelkerngebied, dit is
dan ook de reden dat totaal van natuur wordt beoordeeld als negatief effect (- -) voor deze
maatregel.
Voor het aspect bodem en water geldt dat zettingsgevoeligheid, aardkundig waardevol gebied en
KRW-oppervlaktewaterlichamen tot een negatief effect leiden en de aspecten archeologische
waarde tot een beperkt negatief effect. De overige aspecten zijn neutraal beoordeeld. Met elkaar
leidt dit tot een groot negatief effect (- -) voor het aspect bodem en water, omdat de potentiële
aantasting van een aantal aspecten als sterk negatief is beoordeeld.
Voor het aspect landschap zijn alle deelaspecten neutraal beoordeeld, waarmee ook de totaal
beoordeling neutraal (0) is.
De aspecten luchtkwaliteit en geluid scoren voor zowel lokaal (-) als corridorbreed (+) gelijk aan
elkaar. Deze beoordeling is overgenomen in de totaal beoordeling.
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Tabel 7.4.1: Totaal effect leefomgeving

4b 7 Vergroten capaciteit A8 tussen kp Zaandam - kp Coenplein (2x5)
Thema

Beoordeli
ng
(totaal)
lokaal

Natuur

--

Beoordelin
g (totaal)
corridorbr
eed

Onderwerp

Effect

Beoordeli
ng lokaal

Natura 2000

Verstoring én
toename van
stikstofdepositie
Toename
verstoring
Toename
verstoring
Sterk
zettingsgevoelig
Groot
ruimtebeslag
Aantasting van
een gebied met
een hoge
archeologische
verwachtingswa
arde
Buiten de
(beschermingsz
one) van de
waterkering
Ongewijzigd
Aantasting
oeverinrichting
of
waterkwaliteit
(>100 m)
Geen aantasting

--

Geen aantasting
Geen aantasting
Geen aantasting

0
0
0

Beperkte
verslechtering |
Beperkte
verbetering
Beperkte
toename |
Beperkte
afname
Evidente
bijdrage

-

+

-

+

NNN
Weidevogelgebied
Bodem en
water

--

Zettingsgevoeligheid
ondergrond
Aardkundig
waardevol gebied
Gebied
archeologische
waarde

Waterkeringen

Vaarwegen
KRWoppervlaktewaterlich
amen

Landschap

Leefomgev
ing

0

-

+

Stelling van
Amsterdam en
Beemster
Molenbiotopen
Stolpboerderijen
Beschermde stadsen dorpsgezichten
Luchtkwaliteit

Geluid

Veiligheid

Verkeersveiligheid
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7.4.2

4c 7 Vergroten capaciteit A8 tussen kp Zaandam - kp Coenplein (2x6)
Effecten op Natura 2000 wegen zwaarder dan effecten op NNN en Weidevogelkerngebied, dit is
dan ook de reden dat totaal van natuur wordt beoordeeld als negatief effect (- -) voor deze
maatregel.
Voor het aspect bodem en water geldt dat zettingsgevoeligheid, aardkundig waardevol gebied en
KRW-oppervlaktewaterlichamen tot een negatief effect leiden en de aspecten archeologische
waarde tot een beperkt negatief effect. De overige aspecten zijn neutraal beoordeeld. Met elkaar
leidt dit tot een groot negatief effect (- -) voor het aspect bodem en water, omdat de potentiële
aantasting van een aantal aspecten als sterk negatief is beoordeeld.
Voor het aspect landschap zijn alle deelaspecten neutraal beoordeeld, waarmee ook de totaal
beoordeling neutraal (0) is.
De aspecten luchtkwaliteit en geluid scoren voor zowel lokaal (- -) als corridorbreed (+) gelijk aan
elkaar. Deze beoordeling is overgenomen in de totaal beoordeling.
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Tabel 7.4.2: Totaal effect leefomgeving

4c 7 Vergroten capaciteit A8 tussen kp Zaandam - kp Coenplein (2x6)
Thema

Beoordeli
ng
(totaal)
lokaal

Natuur

--

Beoordelin
g (totaal)
corridorbr
eed

Onderwerp

Effect

Beoordeli
ng lokaal

Natura 2000

Verstoring én
toename van
stikstofdepositie
Toename
verstoring
Toename
verstoring
Sterk
zettingsgevoelig
Groot
ruimtebeslag
Aantasting van
een gebied met
een hoge
archeologische
verwachtingswa
arde
Buiten de
(beschermingsz
one) van de
waterkering
Ongewijzigd
Aantasting
oeverinrichting
of
waterkwaliteit
(>100 m)
Geen aantasting

--

Geen aantasting
Geen aantasting
Geen aantasting

0
0
0

Beperkte
verslechtering |
Beperkte
verbetering
Grote toename
| Beperkte
afname
Evidente
bijdrage

--

+

--

+

NNN
Weidevogelgebied
Bodem en
water

--

Zettingsgevoeligheid
ondergrond
Aardkundig
waardevol gebied
Gebied
archeologische
waarde

Waterkeringen

Vaarwegen
KRWoppervlaktewaterlich
amen

Landschap

Leefomgev
ing

0

--

+

Stelling van
Amsterdam en
Beemster
Molenbiotopen
Stolpboerderijen
Beschermde stadsen dorpsgezichten
Luchtkwaliteit

Geluid

Veiligheid

Verkeersveiligheid
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7.4.3

5 6 Aanpassing aan kp Coenplein, richting Coentunnel
Effecten op Natura 2000 wegen zwaarder dan effecten op NNN en Weidevogelkerngebied, dit is
dan ook de reden dat totaal van natuur wordt beoordeeld op mogelijk of beperkt negatieve
effecten (-) voor deze maatregel.
Voor het aspect bodem en water geldt dat zettingsgevoeligheid en gebied archeologische
waarden leiden tot een beperkt negatief effect (-). De overige aspecten zijn neutraal beoordeeld.
Met elkaar leidt dit tot een verwaarloosbaar effect (0) voor het aspect bodem en water.
Voor de aspecten bodem en water en landschap zijn alle deelaspecten neutraal beoordeeld,
waarmee ook de totaal beoordeling neutraal (0) is.
De aspecten luchtkwaliteit en geluid scoren voor zowel lokaal (-) als corridorbreed (+) gelijk aan
elkaar. Deze beoordeling is overgenomen in de totaal beoordeling.
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Tabel 7.4.3: Totaal effect leefomgeving

5 6 Aanpassing aan kp Coenplein, richting Coentunnel
Thema

Beoordeli
ng
(totaal)
lokaal

Natuur

-

Beoordelin
g (totaal)
corridorbr
eed

Onderwerp

Effect

Beoordeli
ng lokaal

Natura 2000

Toename van
stikstofdepositi
e
Geen effect
Toename
verstoring
Geen of
nagenoeg geen
ruimtebeslag
Geen of
nagenoeg geen
ruimtebeslag
Geen aantasting

-

NNN
Weidevogelgebied
Bodem en
water

0

Zettingsgevoeligheid
ondergrond
Aardkundig
waardevol gebied
Gebied
archeologische
waarde
Waterkeringen

Landschap

Leefomgev
ing

0

-

+

Vaarwegen
KRWoppervlaktewaterlich
amen
Stelling van
Amsterdam en
Beemster
Molenbiotopen
Stolpboerderijen
Beschermde stadsen dorpsgezichten
Luchtkwaliteit

Geluid

Veiligheid

Verkeersveiligheid

Blad 336 van 396

Beoordelin
g
corridorbr
eed

0
0

0

0

Buiten de
(beschermingsz
one) van de
waterkering
Ongewijzigd
Geen invloed of
op grote
afstand
Geen aantasting

0

Geen aantasting
Geen aantasting
Geen aantasting

0
0
0

Beperkte
verslechtering |
Beperkte
verbetering
Beperkte
toename |
Beperkte
afname
Evidente
bijdrage

-

+

-

+

0
0

0

+
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7 februari 2017
Ministerie van Infrastructuur en Milieu - Directoraat Generaal Bereikbaarheid

7.4.4

111 Knooppunt ontwikkeling TOD Kogerveld
Het totaal voor de effecten van deze maatregel op natuur scoort neutraal (0), omdat geen
effecten worden verwacht op een van de aspecten van natuur.
Voor het aspect bodem en water geldt dat zettingsgevoeligheid, gebieden met archeologische
waarde en KRW-oppervlaktewaterlichamen tot een negatief effect leiden en het aspect
waterkeringen tot een beperkt negatief effect. De overige aspecten zijn neutraal beoordeeld.
Met elkaar leidt dit tot een negatief effect (- -) voor het aspect bodem en water, omdat de
potentiële aantasting van de als negatief beoordeelde aspecten weliswaar met maatregelen
oplosbaar zijn, maar wel aandacht vragen in het vervolg.
Voor het aspect landschap zijn alle deelaspecten neutraal beoordeeld, waarmee ook de totaal
beoordeling neutraal (0) is.
De aspecten luchtkwaliteit en geluid scoren voor zowel lokaal (0) als corridorbreed (+) gelijk aan
elkaar. Deze beoordeling is overgenomen in de totaal beoordeling.
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Tabel 7.4.4: Totaal effect leefomgeving

111 Knooppunt ontwikkeling TOD Kogerveld
Thema

Beoordeli
ng
(totaal)
lokaal

Natuur

0

Bodem en
water

--

Beoordelin
g (totaal)
corridorbre
ed

Onderwerp

Effect

Beoordeli
ng lokaal

Natura 2000
NNN
Weidevogelgebied
Zettingsgevoeligheid
ondergrond

Geen effect
Geen effect
Geen effect
Sterk
zettingsgevoeli
ge ondergrond
Geen of
nagenoeg geen
ruimtebeslag
Aantasting van
een
archeologisch
monument
In profiel van
de vrije ruimte
of in de
beschermingsz
one
Ongewijzigd
Aantasting
oeverinrichting
of
waterkwaliteit
(<100 m)
Geen
aantasting

0
0
0
--

Geen
aantasting
Geen
aantasting
Geen
aantasting
Geen effect /
Beperkte
verbetering
Geen effect |
Beperkte
verbetering
Weinig tot
geen effect

0

Aardkundig
waardevol gebied
Gebied
archeologische
waarde
Waterkeringen

Vaarwegen
KRWoppervlaktewaterlich
amen

Landschap

0

Stelling van
Amsterdam en
Beemster
Molenbiotopen
Stolpboerderijen

Leefomgev
ing

0

+

Beschermde stads- en
dorpsgezichten
Luchtkwaliteit

Geluid

Veiligheid

Verkeersveiligheid

Blad 338 van 396

Beoordelin
g
corridorbre
ed

0

--

-

0
--

0

0
0
0

+

0

+

0
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7.4.5

112 Knooppunt ontwikkeling TOD Zaandijk Zaanse Schans
Het totaal voor de effecten van deze maatregel op natuur scoort neutraal (0), omdat geen
effecten worden verwacht op een van de aspecten van natuur.
Voor het aspect bodem en water geldt dat zettingsgevoeligheid, gebieden met archeologische
waarde en KRW-oppervlaktewaterlichamen tot een negatief effect leiden en het aspect
waterkeringen tot een beperkt negatief effect. De overige aspecten zijn neutraal beoordeeld.
Met elkaar leidt dit tot een negatief effect (- -) voor het aspect bodem en water, omdat de
potentiële aantasting van de als negatief beoordeelde aspecten weliswaar met maatregelen
oplosbaar zijn, maar wel aandacht vragen in het vervolg.
Het aspect landschap is beperkt negatief beoordeeld voor molenbiotopen en beschermd stadsen dorpsgezicht. Dit leidt in totaal tot een beperkt negatieve beoordeling (-) voor het aspect
landschap. De beide andere aspecten zijn neutraal beoordeeld.
De aspecten luchtkwaliteit en geluid scoren voor zowel lokaal (0) als corridorbreed (+) gelijk aan
elkaar. Deze beoordeling is overgenomen in de totaal beoordeling.
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Tabel 7.4.5: Totaal effect leefomgeving

112 Knooppunt ontwikkeling TOD Zaandijk Zaanse Schans
Thema

Beoordeli
ng
(totaal)
lokaal

Natuur

0

Bodem en
water

--

Beoordelin
g (totaal)
corridorbre
ed

Onderwerp

Effect

Beoordeli
ng lokaal

Natura 2000
NNN
Weidevogelgebied
Zettingsgevoeligheid
ondergrond

Geen effect
Geen effect
Geen effect
Sterk
zettingsgevoeli
ge ondergrond
Geen of
nagenoeg geen
ruimtebeslag
Aantasting van
een
archeologisch
monument
In profiel van
de vrije ruimte
of in de
beschermingsz
one
Ongewijzigd
Aantasting
oeverinrichting
of
waterkwaliteit
(<100 m)
Geen
aantasting

0
0
0
--

Reeds
aangetast
onderdeel dat
verder
aangetast
wordt
Geen
aantasting
Geringe
aantasting
Geen effect /
Beperkte
verbetering
Geen effect |
Beperkte
verbetering
Weinig tot
geen effect

-

Aardkundig
waardevol gebied
Gebied
archeologische
waarde
Waterkeringen

Vaarwegen
KRWoppervlaktewaterlich
amen

Landschap

-

Stelling van
Amsterdam en
Beemster
Molenbiotopen

Stolpboerderijen

Leefomgev
ing

0

+

Beschermde stads- en
dorpsgezichten
Luchtkwaliteit

Geluid

Veiligheid

Verkeersveiligheid

Blad 340 van 396

Beoordelin
g
corridorbre
ed

0

--

-

0
--

0

0
0

+

0

+

0
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7.4.6

114 Verbinding tussen N516 Kolkweg en Verl. Stellingweg (naar S118)
Effecten op Natura 2000 wegen zwaarder dan effecten op NNN en Weidevogelkerngebied, dit is
dan ook de reden dat totaal van natuur wordt beoordeeld op mogelijk of beperkt positieve
effecten (+) voor deze maatregel.
Voor het aspect bodem en water geldt dat zettingsgevoeligheid en KRWoppervlaktewaterlichamen tot een negatief effect leiden en de aspecten archeologische waarde
en waterkeringen tot een beperkt negatief effect. De overige aspecten zijn neutraal beoordeeld.
Met elkaar leidt dit tot een negatief effect (- -) voor het aspect landschap.
Voor het aspect landschap zijn alle deelaspecten neutraal beoordeeld, waarmee ook de totaal
beoordeling neutraal (0) is.
De aspecten luchtkwaliteit en geluid scoren voor zowel lokaal (+) als corridorbreed (0) gelijk aan
elkaar. Deze beoordeling is overgenomen in de totaal beoordeling.
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Tabel 7.4.6: Totaal effect leefomgeving

114 Verbinding tussen N516 Kolkweg en Verl. Stellingweg (naar S118)
Thema

Beoordeli
ng
(totaal)
lokaal

Natuur

+

Beoordelin
g (totaal)
corridorbr
eed

Onderwerp

Effect

Beoordeli
ng lokaal

Natura 2000

Afname
stikstofdepositie
Geen effect
Toename
verstoring
Sterk
zettingsgevoelig
e ondergrond
Geen of
nagenoeg geen
ruimtebeslag
Aantasting van
een gebied met
een hoge
archeologische
verwachtingswa
arde
Buiten de
(beschermingsz
one) van de
waterkering
Ongewijzigd
Aantasting
oeverinrichting
of
waterkwaliteit
(>100 m)
Geen aantasting

+

NNN
Weidevogelgebied
Bodem en
water

--

Zettingsgevoeligheid
ondergrond
Aardkundig
waardevol gebied
Gebied
archeologische
waarde

Waterkeringen

Vaarwegen
KRWoppervlaktewaterlich
amen

Landschap

Leefomgev
ing

0

+

0

Stelling van
Amsterdam en
Beemster
Molenbiotopen
Stolpboerderijen
Beschermde stadsen dorpsgezichten
Luchtkwaliteit

Geluid

Veiligheid

Verkeersveiligheid

Blad 342 van 396

Beoordelin
g
corridorbr
eed

0
+
--

0

-

-

0
--

0

Geen aantasting
Geen aantasting
Geen aantasting

0
0
0

Beperkte
verbetering |
Beperkte
verbetering
Beperkte
afname | Geen
effect
Evidente
bijdrage

+

0

+

0

+
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7.4.7

116 134 138 145 Brugopeningsregimes Zaanstad
Het totaal voor de effecten van deze maatregel wordt voor zowel natuur als bodem en water en
landschap als verwaarloosbaar (0) beoordeeld, omdat alle deelaspecten als neutraal beoordeeld
zijn.
Voor het aspect leefomgeving wordt luchtkwaliteit zowel lokaal als corridorbreed als beperkt
positief beoordeeld. Geluid is als neutraal beoordeeld voor de geheel corridor, maar beperkt
negatief voor lokaal effect, omdat meer treinen over het traject gaan rijden. Gezamenlijk leidt dit
tot een beperkt positieve beoordeling (+) voor corridorbrede effecten en een neutrale
beoordeling (0) voor het lokale niveau.
Tabel 7.4.7: Totaal effect leefomgeving

116 134 138 145 Brugopeningsregimes Zaanstad
Thema

Beoordeli
ng
(totaal)
lokaal

Natuur

0

Bodem en
water

0

Beoordelin
g (totaal)
corridorbr
eed

Onderwerp

Effect

Beoordeli
ng lokaal

Natura 2000
NNN
Weidevogelgebied
Zettingsgevoeligheid
ondergrond
Aardkundig
waardevol gebied

Geen effect
Geen effect
Geen effect
Niet of weinig
zettingsgevoelig
Geen of
nagenoeg geen
ruimtebeslag
Geen aantasting

0
0
0
0

Buiten de
(beschermingsz
one) van de
waterkering
Ongewijzigd
Geen invloed of
op grote
afstand
Geen aantasting

0

Geen aantasting
Geen aantasting
Geen aantasting

0
0
0

Beperkte
verbetering |
Beperkte
verbetering
Beperkte
toename |
Geen effect
Weinig tot geen
effect

+

+

-

0

Gebied
archeologische
waarde
Waterkeringen

Landschap

Leefomgev
ing

0

0

+

Vaarwegen
KRWoppervlaktewaterlich
amen
Stelling van
Amsterdam en
Beemster
Molenbiotopen
Stolpboerderijen
Beschermde stadsen dorpsgezichten
Luchtkwaliteit

Geluid

Veiligheid

Verkeersveiligheid

Blad 343 van 396

Beoordelin
g
corridorbr
eed

0

0

0
0

0

0
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7.4.8

121 122 124 128 129 Aansluiting A8 Zaandijk West tweezijdig maken
Gezien de maatregel een beperkt of mogelijk negatief effect heeft op NNN en een groot negatief
effect heeft op zowel Natura 2000 als weidevogelgebied, wordt het totaaleffect op natuur
beoordeeld als een groot negatief effect (- -).
Voor het aspect bodem en water geldt dat zettingsgevoeligheid en KRWoppervlaktewaterlichamen tot een negatief effect leiden en het aspect archeologische waarde
tot een beperkt negatief effect. De overige deelaspecten zijn neutraal beoordeeld. Met elkaar
leidt dit tot een negatief effect (- -) voor het aspect bodem en water, omdat de potentiële
aantasting van een aantal aspecten als negatief is beoordeeld.
Voor het aspect landschap zijn alle deelaspecten neutraal beoordeeld, waarmee ook de totaal
beoordeling neutraal (0) is. Uiteraard heeft het verhogen of verdiepen van het spoor wel invloed
op het aanzicht van het gebied en zal dit in het stedelijke weefsel van Koog aan de Zaan en
Zaandijk impact hebben.
De aspecten luchtkwaliteit en geluid scoren voor zowel lokaal als corridorbreed neutraal. Deze
beoordeling is overgenomen in de totaal beoordeling (0).
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Tabel 7.4.8: Totaal effect leefomgeving

121 122 124 128 129 Aansluiting A8 Zaandijk West tweezijdig maken
Thema

Beoordeli
ng
(totaal)
lokaal

Natuur

--

Beoordelin
g (totaal)
corridorbr
eed

Onderwerp

Effect

Beoordeli
ng lokaal

Natura 2000

Verstoring én
toename van
stikstofdepositie
Toename
verstoring
Ruimtebeslag én
toename
verstoring
Sterk
zettingsgevoelig
e ondergrond
Geen of
nagenoeg geen
ruimtebeslag
Aantasting van
een gebied met
een hoge
archeologische
verwachtingswa
arde
Buiten de
(beschermingsz
one) van de
waterkering
Ongewijzigd
Aantasting
oeverinrichting
of
waterkwaliteit
(>100 m)
Geen aantasting

--

Geen aantasting
Geen aantasting
Geen aantasting

0
0
0

Geen effect |
Geen effect
Geen effect |
Geen effect
Evidente
bijdrage

0

0

0

0

NNN
Weidevogelgebied

Bodem en
water

--

Zettingsgevoeligheid
ondergrond
Aardkundig
waardevol gebied
Gebied
archeologische
waarde

Waterkeringen

Vaarwegen
KRWoppervlaktewaterlich
amen

Landschap

Leefomgev
ing

0

0

0

Stelling van
Amsterdam en
Beemster
Molenbiotopen
Stolpboerderijen
Beschermde stadsen dorpsgezichten
Luchtkwaliteit
Geluid

Veiligheid

Verkeersveiligheid

Blad 345 van 396

Beoordelin
g
corridorbr
eed

--

--

0

-

0

0
--

0

+
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7.4.9

123 Afsluiten A8 afrit 2 Zaandijk
Effecten op Natura 2000 wegen zwaarder dan effecten op NNN en Weidevogelkerngebied, dit is
dan ook de reden dat totaal van natuur wordt beoordeeld op grote negatieve effecten (- -) voor
deze maatregel.
Het totaal voor de effecten van deze maatregel wordt voor bodem en water en landschap
beoordeeld als verwaarloosbaar (0), omdat geen effecten worden verwacht op de deelaspecten.
De aspecten luchtkwaliteit en geluid scoren voor zowel lokaal (+) als corridorbreed (0) gelijk aan
elkaar. Deze beoordeling is overgenomen in de totaal beoordeling.
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Tabel 7.4.9: Totaal effect leefomgeving

123 Afsluiten A8 afrit 2 Zaandijk
Thema

Beoordeli
ng
(totaal)
lokaal

Natuur

--

Beoordelin
g (totaal)
corridorbr
eed

Onderwerp

Effect

Beoordeli
ng lokaal

Natura 2000

Verstoring én
toename van
stikstofdepositi
e
Toename
verstoring
Toename
verstoring
Geen of
nagenoeg geen
ruimtebeslag
Geen of
nagenoeg geen
ruimtebeslag
Geen aantasting

--

Buiten de
(beschermingsz
one) van de
waterkering
Ongewijzigd
Geen invloed of
op grote
afstand
Geen aantasting

0

Geen aantasting
Geen aantasting
Geen aantasting

0
0
0

Beperkte
verbetering |
Geen effect
Beperkte
afname | Geen
effect
Evidente
bijdrage

+

0

+

0

NNN
Weidevogelgebied
Bodem en
water

0

Zettingsgevoeligheid
ondergrond
Aardkundig
waardevol gebied
Gebied
archeologische
waarde
Waterkeringen

Landschap

Leefomgev
ing

0

+

0

Vaarwegen
KRWoppervlaktewaterlich
amen
Stelling van
Amsterdam en
Beemster
Molenbiotopen
Stolpboerderijen
Beschermde stadsen dorpsgezichten
Luchtkwaliteit

Geluid

Veiligheid

Verkeersveiligheid

Blad 347 van 396

Beoordelin
g
corridorbr
eed

0

0

0

0
0

0

+
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7.4.10

132 Verbreding N516 Kolkweg
Het totaal voor de effecten van deze maatregel wordt voor natuur beoordeeld als
verwaarloosbaar (0), omdat geen effecten worden verwacht op de deelaspecten voor natuur.
Voor het aspect bodem en water geldt dat zettingsgevoeligheid en KRWoppervlaktewaterlichamen tot een groot negatief effect leiden en het gebied archeologische
waarde waterkeringen tot een beperkt negatief effect. De overige aspecten zijn neutraal
beoordeeld. Met elkaar leidt dit tot een negatief effect (- -) voor het aspect landschap, omdat de
potentiële aantasting van de als negatief beoordeelde aspecten weliswaar met maatregelen
oplosbaar zijn, maar wel aandacht vragen in het vervolg.
Het totaal voor de effecten van deze maatregel wordt voor landschap beoordeeld als
verwaarloosbaar (0), omdat geen effecten worden verwacht op de deelaspecten.
Voor het aspect leefomgeving wordt luchtkwaliteit lokaal als als beperkt negatief beoordeeld en
corridorbreed als beperkt positief. Geluid is als beperkt negatief beoordeeld voor de lokale
situatie en als neutraal voor de geheel corridor. Gezamenlijk leidt dit tot een beperkt negatieve
beoordeling (-) voor lokale effecten en een beperkt positieve beoordeling (+) voor het
corridorbrede niveau.
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Tabel 7.4.10: Totaal effect leefomgeving

132 Verbreding N516 Kolkweg
Thema

Beoordeli
ng
(totaal)
lokaal

Natuur

0

Bodem en
water

--

Beoordelin
g (totaal)
corridorbr
eed

Onderwerp

Effect

Beoordeli
ng lokaal

Natura 2000
NNN
Weidevogelgebied
Zettingsgevoeligheid
ondergrond

Geen effect
Geen effect
Geen effect
Sterk
zettingsgevoelig
e ondergrond
Geen of
nagenoeg geen
ruimtebeslag
Aantasting van
een gebied met
een hoge
archeologische
verwachtingswa
arde
Buiten de
(beschermingsz
one) van de
waterkering
Ongewijzigd
Aantasting
oeverinrichting
of
waterkwaliteit
(>100 m)
Geen aantasting

0
0
0
--

Geen aantasting
Geen aantasting
Geen aantasting

0
0
0

Beperkte
verslechtering |
Beperkte
verbetering
Beperkte
toename | Geen
effect
Weinig tot geen
effect

-

+

-

0

Aardkundig
waardevol gebied
Gebied
archeologische
waarde

Waterkeringen

Vaarwegen
KRWoppervlaktewaterlich
amen

Landschap

Leefomgev
ing

0

-

+

Stelling van
Amsterdam en
Beemster
Molenbiotopen
Stolpboerderijen
Beschermde stadsen dorpsgezichten
Luchtkwaliteit

Geluid

Veiligheid

Verkeersveiligheid

Blad 349 van 396

Beoordelin
g
corridorbr
eed

0

-

0

0
--

0

0
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7.4.11

133 Aansluiting N516 x Vlinder t.b.v. wijk Poelenburg en Achtersluispolder
Het totaal voor de effecten van deze maatregel wordt voor natuur beoordeeld als
verwaarloosbaar (0), omdat geen effecten worden verwacht op de deelaspecten voor natuur.
Voor het aspect bodem en water geldt dat zettingsgevoeligheid en KRWoppervlaktewaterlichamen tot een groot negatief effect leiden en het gebied archeologische
waarde waterkeringen tot een beperkt negatief effect. De overige aspecten zijn neutraal
beoordeeld. Met elkaar leidt dit tot een negatief effect (- -) voor het aspect landschap, omdat de
potentiële aantasting van de als negatief beoordeelde aspecten weliswaar met maatregelen
oplosbaar zijn, maar wel aandacht vragen in het vervolg.
Het totaal voor de effecten van deze maatregel wordt voor landschap beoordeeld als
verwaarloosbaar (0), omdat geen effecten worden verwacht op de deelaspecten.
Voor het aspect leefomgeving wordt luchtkwaliteit lokaal als beperkt positief beoordeeld. Geluid
is als neutraal beoordeeld. Gezamenlijk leidt tot voor het lokale effect tot een beperkt positieve
beoordeling (+). Corridorbreed zijn beide aspecten neutraal (0) beoordeeld.
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Tabel 7.4.11: Totaal effect leefomgeving

133 Aansluiting N516 x Vlinder t.b.v. wijk Poelenburg en Achtersluispolder
Thema

Beoordeli
ng
(totaal)
lokaal

Natuur

0

Bodem en
water

--

Beoordelin
g (totaal)
corridorbr
eed

Onderwerp

Effect

Beoordeli
ng lokaal

Natura 2000
NNN
Weidevogelgebied
Zettingsgevoeligheid
ondergrond

Geen effect
Geen effect
Geen effect
Sterk
zettingsgevoelig
e ondergrond
Geen of
nagenoeg geen
ruimtebeslag
Aantasting van
een gebied met
een hoge
archeologische
verwachtingswa
arde
Buiten de
(beschermingsz
one) van de
waterkering
Ongewijzigd
Aantasting
oeverinrichting
of
waterkwaliteit
(>100 m)
Geen aantasting

0
0
0
--

Geen aantasting
Geen aantasting
Geen aantasting

0
0
0

Beperkte
verbetering |
Geen effect
Geen effect |
Geen effect
Evidente
bijdrage

+

0

0

0

Aardkundig
waardevol gebied
Gebied
archeologische
waarde

Waterkeringen

Vaarwegen
KRWoppervlaktewaterlich
amen

Landschap

Leefomgev
ing

0

+

0

Stelling van
Amsterdam en
Beemster
Molenbiotopen
Stolpboerderijen
Beschermde stadsen dorpsgezichten
Luchtkwaliteit

Geluid
Veiligheid

Verkeersveiligheid
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Beoordelin
g
corridorbr
eed

0

-

0

0
--

0

+
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7.4.12

135 Vaste oeververbinding Noordzeekanaal
Het totaal voor de effecten van deze maatregel wordt voor natuur en landschap beoordeeld als
verwaarloosbaar (0), omdat geen effecten worden verwacht op de deelaspecten van beide
thema’s.
Voor het aspect bodem en water is een negatieve beoordeling gegeven op zettingsgevoeligheid
en waterkeringen. De aspecten archeologische waarde en vaarwegen zijn beperkt negatief
beoordeeld en de overige aspecten neutraal. Met elkaar leidt dit tot een negatief effect (-) voor
het aspect bodem en water, omdat de potentiële aantasting van de als negatief beoordeelde
aspecten weliswaar met maatregelen oplosbaar zijn, maar wel aandacht vragen in het vervolg.
De aspecten luchtkwaliteit en geluid scoren voor zowel lokaal (-) als corridorbreed (+) gelijk aan
elkaar. Deze beoordeling is overgenomen in de totaal beoordeling.
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Tabel 7.4.12: Totaal effect leefomgeving
135 Vaste oeververbinding Noordzeekanaal
Thema
Beoordeli Beoordelin
Onderwerp
Effect
ng
g (totaal)
(totaal)
corridorbr
lokaal
eed
Natuur

0

Bodem en
water

--

Natura 2000
NNN
Weidevogelgebied
Zettingsgevoeligheid
ondergrond
Aardkundig
waardevol gebied
Gebied
archeologische
waarde

Waterkeringen

Vaarwegen

Landschap

Leefomgev
ing

0

-

+

KRWoppervlaktewaterlich
amen
Stelling van
Amsterdam en
Beemster
Molenbiotopen
Stolpboerderijen
Beschermde stadsen dorpsgezichten
Luchtkwaliteit

Geluid

Veiligheid

Verkeersveiligheid

Beoordelin
g
corridorbr
eed

Geen effect
Geen effect
Geen effect
Sterk
zettingsgevoelig
e ondergrond
Verwaarloosbaa
r
Aantasting van
een gebied met
een hoge
archeologische
verwachtingswa
arde
In de kernzone
of het
waterstaatswerk
Wijzigt, maar
voldoet aan
gestelde eisen*
Geen invloed of
op grote afstand

0
0
0
--

Geen aantasting

0

Geen aantasting
Geen aantasting
Geen aantasting

0
0
0

Beperkte
verslechtering |
Beperkte
verbetering
Beperkte
toename |
Beperkte
afname
Weinig tot geen
effect

-

+

-

+

*Gestelde eisen m.b.t. doorvaartbreedte, –hoogte of waterdiepte
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Beoordeli
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0
-

--

-

0
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7.4.13

139 140 Afwaarderen A7 Prins Bernardplein - Knooppunt Zaandam
Het totaal voor de effecten van deze maatregel wordt voor zowel natuur en bodem en water als
landschap beoordeeld als verwaarloosbaar (0), omdat geen effecten worden verwacht op de
deelaspecten.
De aspecten luchtkwaliteit en geluid scoren voor zowel lokaal (+ +) als corridorbreed (0) gelijk aan
elkaar. Deze beoordeling is overgenomen in de totaal beoordeling.
Tabel 7.4.13: Totaal effect leefomgeving
139 140 Afwaarderen A7 Prins Bernardplein - Knooppunt Zaandam
Thema
Beoordeli Beoordelin
Onderwerp
Effect
Beoordeli
ng
g (totaal)
ng lokaal
(totaal)
corridorbr
lokaal
eed
Natuur

0

Bodem en
water

0

Natura 2000
NNN
Weidevogelgebied
Zettingsgevoelighei
d ondergrond
Aardkundig
waardevol gebied
Gebied
archeologische
waarde
Waterkeringen

Landschap

Leefomgev
ing

0

++

0

Vaarwegen
KRWoppervlaktewaterlic
hamen
Stelling van
Amsterdam en
Beemster
Molenbiotopen
Stolpboerderijen
Beschermde stadsen dorpsgezichten
Luchtkwaliteit

Geluid

Veiligheid

Verkeersveiligheid

Blad 354 van 396

Beoordelin
g
corridorbr
eed

Geen effect
Geen effect
Geen effect
Niet of weinig
zettingsgevoelig
Geen of
nagenoeg geen
ruimtebeslag
Geen aantasting

0
0
0
0

Buiten de
(beschermingszo
ne) van de
waterkering
Ongewijzigd
Geen invloed of
op grote afstand

0

Geen aantasting

0

Geen aantasting
Geen aantasting
Geen aantasting

0
0
0

Duidelijke
verbetering |
Geen effect
Grote afname |
Beperkte
toename
Weinig tot geen
effect

++

0

++

0

0

0

0
0

0
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7.4.14

154 168 Hoofdrichting richten (Purmerend-Zaandam) in Knooppunt Zaandam
Effecten op Natura 2000 wegen zwaarder dan effecten op NNN en Weidevogelkerngebied, dit is
dan ook de reden dat totaal van natuur wordt beoordeeld op grote negatieve effecten (- -) voor
deze maatregel.
Voor het aspect bodem en water geldt dat zettingsgevoeligheid en KRWoppervlaktewaterlichamen tot een groot negatief effect leiden en het aspect archeologische
waarde tot een beperkt negatief effect. De overige aspecten zijn neutraal beoordeeld. Met elkaar
leidt dit tot een negatief effect (- -) voor het aspect bodem en water, omdat de potentiële
aantasting van de als negatief beoordeelde aspecten weliswaar met maatregelen oplosbaar zijn,
maar wel aandacht vragen in het vervolg.
Het totaal voor de effecten van deze maatregel wordt voor landschap beoordeeld als
verwaarloosbaar (0), omdat geen effecten worden verwacht op de deelaspecten.
De aspecten luchtkwaliteit en geluid scoren voor zowel lokaal (-) als corridorbreed (+) gelijk aan
elkaar. Deze beoordeling is overgenomen in de totaal beoordeling.
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Tabel 7.4.14: Totaal effect leefomgeving
154 168 Hoofdrichting richten (Purmerend-Zaandam) in Knooppunt Zaandam
Thema
Beoordeli Beoordelin
Onderwerp
Effect
Beoordeli Beoordelin
ng
g (totaal)
ng lokaal
g
(totaal)
corridorbr
corridorbr
lokaal
eed
eed
Natuur

--

Natura 2000

NNN
Weidevogelgebied
Bodem en
water

--

Zettingsgevoeligheid
ondergrond
Aardkundig
waardevol gebied
Gebied
archeologische
waarde

Waterkeringen

Vaarwegen
KRWoppervlaktewaterlich
amen

Landschap

Leefomgev
ing

0

-

+

Stelling van
Amsterdam en
Beemster
Molenbiotopen
Stolpboerderijen
Beschermde stadsen dorpsgezichten
Luchtkwaliteit

Geluid

Veiligheid

Verkeersveiligheid

Blad 356 van 396

Verstoring én
toename van
stikstofdepositie
Toename
verstoring
Toename
verstoring
Sterk
zettingsgevoelig
e ondergrond
Geen of
nagenoeg geen
ruimtebeslag
Aantasting van
een gebied met
een hoge
archeologische
verwachtingswa
arde
Buiten de
(beschermingsz
one) van de
waterkering
Ongewijzigd
Aantasting
oeverinrichting
of
waterkwaliteit
(>100 m)
Geen aantasting

--

Geen aantasting
Geen aantasting
Geen aantasting

0
0
0

Beperkte
verslechtering|
Beperkte
verbetering
Beperkte
toename |
Beperkte
afname
Weinig tot geen
effect

-

+

-

+

--

0

-

0

0
--

0

0
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7.5

Overige maatregelen

7.5.1

48 52 93 165 Realisatie carpoolplaatsen
Effecten op Natura 2000 wegen zwaarder dan effecten op NNN en weidevogelkerngebied, dit is
dan ook de reden dat totaal van natuur wordt beoordeeld op verwaarloosbare effecten (0) voor
deze maatregel ondanks het beperkt negatieve effect op weidevogelgebied. Ook de beperkte
invloed op het weidevogelgebied (bij 1 locatie) in relatie tot de verspreide ligging van de
maatregel (5 locaties) speelt bij deze totaalbeoordeling een rol.
Voor het aspect bodem geldt dat zettingsgevoeligheid tot een negatief effect leidt en de
aspecten archeologische waarde en KRW-oppervlaktewaterlichaam tot een beperkt negatief
effect. De overige aspecten zijn neutraal beoordeeld. Met elkaar leidt dit tot een beperkt negatief
effect (-) voor het aspect bodem en water.
Het totaal voor de effecten van deze maatregel wordt voor landschap beoordeeld als
verwaarloosbaar (0), omdat geen effecten worden verwacht op de deelaspecten.
De aspecten luchtkwaliteit en geluid scoren voor zowel lokaal (0) als corridorbreed (+) gelijk aan
elkaar. Deze beoordeling is overgenomen in de totaal beoordeling.
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Tabel 7.5.1: Totaal effect leefomgeving
48 52 93 165 Realisatie carpoolplaatsen
Thema
Beoordeli Beoordelin
Onderwerp
Effect
ng
g (totaal)
(totaal)
corridorbr
lokaal
eed
Natuur

0

Natura 2000

NNN
Weidevogelgebied

Bodem en
water

-

Zettingsgevoeligheid
ondergrond
Aardkundig
waardevol gebied
Gebied
archeologische
waarde

Waterkeringen

Landschap

Leefomgev
ing

0

0

+

Vaarwegen
KRWoppervlaktewaterlich
amen
Stelling van
Amsterdam en
Beemster
Molenbiotopen
Stolpboerderijen
Beschermde stadsen dorpsgezichten
Luchtkwaliteit

Geluid

Veiligheid

Verkeersveiligheid

Blad 358 van 396

Buiten de
(beschermingsz
one) van de
waterkering
Ongewijzigd
Aantasting
oeverinrichting
of
waterkwaliteit
(<100 m)
Sterk
zettingsgevoelig
Geen of
nagenoeg geen
ruimtebeslag
Aantasting van
een gebied met
een hoge
archeologische
verwachtingswa
arde
Buiten de
(beschermingsz
one) van de
waterkering
Ongewijzigd
Geen invloed of
op grote afstand

Beoordeli
ng lokaal

Beoordelin
g
corridorbr
eed

0

0
-

-0

-

0

0
-

Geen aantasting

0

Geen aantasting
Geen aantasting
Geen aantasting

0
0
0

Geen effect |
Beperkte
afname
Geen effect |
Beperkte
afname
Weinig tot geen
effect

0

+

0

+

0
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7.5.2

49 P+R bij Edam-Volendam
Effecten op Natura 2000 wegen zwaarder dan effecten op NNN en weidevogelkerngebied, dit is
dan ook de reden dat totaal van natuur wordt beoordeeld op verwaarloosbare effecten (0) voor
deze maatregel ondanks het negatieve effect op weidevogelgebied.
Voor het aspect landschap geldt dat zettingsgevoeligheid tot een negatief effect leidt en de
aspecten archeologische waarde, waterkeringen en KRW-oppervlaktewaterlichamen tot een
beperkt negatief effect (-). De overige aspecten zijn neutraal beoordeeld. Met elkaar leidt dit tot
een beperkt negatief effect (-).
Voor het thema landschap is beperkt negatieve beoordeling gegeven aan alle deelaspecten met
uitzondering van molenbiotopen (neutraal). Dit leidt tot een beperkt negatieve beoordeling (-)
voor het thema landschap.
De aspecten luchtkwaliteit en geluid scoren voor zowel lokaal (0) als corridorbreed (+) gelijk aan
elkaar. Deze beoordeling is overgenomen in de totaal beoordeling.
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Tabel 7.5.2: Totaal effect leefomgeving
Thema

Beoordeli
ng
(totaal)
lokaal

Natuur

0

Bodem en
water

-

49 P+R bij Edam-Volendam
Beoordelin
Onderwerp
Effect
g (totaal)
corridorbr
eed
Natura 2000
NNN
Weidevogelgebied
Zettingsgevoeligheid
ondergrond
Aardkundig
waardevol gebied
Gebied
archeologische
waarde

Waterkeringen

Vaarwegen
KRWoppervlaktewaterlich
amen

Landschap

-

Stelling van
Amsterdam en
Beemster
Molenbiotopen
Stolpboerderijen

Leefomgev
ing

0

+

Beschermde stadsen dorpsgezichten
Luchtkwaliteit

Geluid

Veiligheid

Verkeersveiligheid

Blad 360 van 396

Geen effect
Geen effect
Ruimtebeslag
Sterk
zettingsgevoelig
Geen of
nagenoeg geen
ruimtebeslag
Aantasting van
een gebied met
een hoge
archeologische
verwachtingswa
arde
In profiel van de
vrije ruimte of in
de
beschermingszo
ne
Ongewijzigd
Aantasting
oeverinrichting
of
waterkwaliteit
(<100 m)
Reeds aangetast
kenmerk dat
verder
aangetast wordt
Geen aantasting
Reeds aangetast
kenmerk dat
verder
aangetast wordt
Geringe
aantasting
Geen effect |
beperkte
afname
Geen effect |
Beperkte
afname
Weinig tot geen
effect

Beoordeli
ng lokaal

Beoordelin
g
corridorbr
eed

0
0
--0

-

-

0
-

-

0
-

0

+

0

+

0
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7.5.3

51 55 110 Verbeteren regionale fietsverbindingen
Het totaal voor de effecten van deze maatregel wordt voor natuur beoordeeld als
verwaarloosbaar (0), omdat geen effecten worden verwacht op de deelaspecten voor natuur.
De beperkt negatieve beoordeling (-) voor bodem en water wordt voornamelijk veroorzaakt door
de beoordelingen voor aardkundig waardevol gebied en archeologische waarden. Effecten op
deze waarden kunnen op dit moment niet uitgesloten worden en zijn daarom als beperkt
negatief beoordeeld. Andere aspecten worden neutraal beoordeeld.
Het totaal voor de effecten van deze maatregel wordt voor landschap beoordeeld als
verwaarloosbaar (0), omdat geen effecten worden verwacht op de deelaspecten.
De aspecten luchtkwaliteit en geluid scoren voor zowel lokaal (+) als corridorbreed (+) gelijk aan
elkaar. Deze beoordeling is overgenomen in de totaal beoordeling.
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Tabel 7.5.3: Totaal effect leefomgeving
51 55 110 Verbeteren regionale fietsverbindingen
Thema
Beoordeli Beoordelin
Onderwerp
Effect
ng
g (totaal)
(totaal)
corridorbr
lokaal
eed
Natuur

0

Bodem en
water

-

Natura 2000
NNN
Weidevogelgebied
Zettingsgevoeligheid
ondergrond
Aardkundig
waardevol gebied
Gebied
archeologische
waarde

Waterkeringen

Vaarwegen
KRWoppervlaktewaterlich
amen

Landschap

Leefomgev
ing

0

+

+

Stelling van
Amsterdam en
Beemster
Molenbiotopen
Stolpboerderijen
Beschermde stadsen dorpsgezichten
Luchtkwaliteit

Geluid

Veiligheid

Verkeersveiligheid

Blad 362 van 396

Beoordeli
ng lokaal

Beoordelin
g
corridorbr
eed

Geen effect
Geen effect
Geen effect
Sterk
zettingsgevoelig
Groot
ruimtebeslag
Aantasting van
een gebied met
een hoge
archeologische
verwachtingswa
arde
(Mogelijk) in
profiel van de
vrije ruimte of in
de
beschermingszo
ne
Ongewijzigd
(Mogelijk)
aantasting
oeverinrichting
of
waterkwaliteit
(<100 m)
Geen aantasting

0
0
0
0

Geen aantasting
Geen aantasting
Geen aantasting

0
0
0

Beperkte
afname |
Beperkte
afname
Beperkte
afname |
Beperkte
afname
Evidente
bijdrage

+

+

+

+

-

0

0
0

0

+
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7.5.4

57 59 Fietsparkeervoorzieningen bij bushaltes
Het totaal voor de effecten van deze maatregel wordt voor alle thema’s als verwaarloosbaar (0)
beoordeeld, omdat geen effecten worden verwacht op de deelaspecten.
Tabel 7.5.4: Totaal effect leefomgeving
57 59 Fietsparkeervoorzieningen bij bushaltes
Thema
Beoordeli Beoordelin
Onderwerp
Effect
ng
g (totaal)
(totaal)
corridorbr
lokaal
eed
Natuur

0

Bodem en
water

0

Natura 2000
NNN
Weidevogelgebied
Zettingsgevoeligheid
ondergrond
Aardkundig
waardevol gebied

Gebied
archeologische
waarde

Landschap

Leefomgev
ing

0

0

0

Waterkeringen
Vaarwegen
KRWoppervlaktewaterlich
amen
Stelling van
Amsterdam en
Beemster
Molenbiotopen
Stolpboerderijen
Beschermde stadsen dorpsgezichten
Luchtkwaliteit
Geluid

Veiligheid

Verkeersveiligheid
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Beoordeli
ng lokaal

Beoordelin
g
corridorbr
eed

Geen effect
Geen effect
Geen effect
Geen of
nagenoeg geen
ruimtebeslag
Geen of
nagenoeg geen
ruimtebeslag in
aardkundig
waardevol
gebied
Geen aantasting
gebied met
archeologische
verwachtingswa
arde
Geen aantasting
Geen aantasting
Geen aantasting

0
0
0
0

Geen aantasting

0

Geen aantasting
Geen aantasting
Geen aantasting

0
0
0

Geen effect |
Geen effect
Geen effect |
Geen effect
Weinig tot geen
effect

0

0

0

0

0

0

0
0
0

0
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7.5.5

64 151 Stimuleren gebruik fiets en e-bike
Het totaal voor de effecten van deze maatregel wordt voor alle thema’s als verwaarloosbaar (0)
beoordeeld met uitzondering van het thema leefomgeving, omdat geen effecten worden
verwacht op de deelaspecten.
De aspecten luchtkwaliteit en geluid scoren voor zowel lokaal (+) als corridorbreed (+) gelijk aan
elkaar. Deze beoordeling is overgenomen in de totaal beoordeling.
Tabel 7.5.5: Totaal effect leefomgeving
64 151 Stimuleren gebruik fiets en e-bike
Thema
Beoordeli Beoordelin
Onderwerp
Effect
ng
g (totaal)
(totaal)
corridorbr
lokaal
eed
Natuur

0

Bodem en
water

0

Natura 2000
NNN
Weidevogelgebied
Zettingsgevoeligheid
ondergrond
Aardkundig
waardevol gebied
Gebied
archeologische
waarde
Waterkeringen

Landschap

Leefomgev
ing

0

+

+

Vaarwegen
KRWoppervlaktewaterlich
amen
Stelling van
Amsterdam en
Beemster
Molenbiotopen
Stolpboerderijen
Beschermde stadsen dorpsgezichten
Luchtkwaliteit

Geluid

Veiligheid

Verkeersveiligheid
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Beoordeli
ng lokaal

Beoordelin
g
corridorbr
eed

Geen effect
Geen effect
Geen effect
Niet of weinig
zettingsgevoelig
Geen of
nagenoeg geen
ruimtebeslag
Geen aantasting

0
0
0
0

Buiten de
(beschermingsz
one) van de
waterkering
Ongewijzigd
Geen invloed of
op grote
afstand
Geen aantasting

0

Geen aantasting
Geen aantasting
Geen aantasting

0
0
0

Beperkte
verbetering |
Beperkte
verbetering
Beperkte
afname |
Beperkte
afname
Weinig tot geen
effect

+

+

+

+

0

0

0
0

0

0
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7.5.6

107 Realiseren fietsstraat Keern
Het totaal voor de effecten van deze maatregel op natuur scoort neutraal (0), omdat geen
effecten worden verwacht op een van de deelaspecten van natuur.
Voor het aspect bodem en water geldt dat zettingsgevoeligheid tot een negatief effect leidt en
het aspect archeologische waarde tot een beperkt negatief effect. De overige aspecten zijn
neutraal beoordeeld. Met elkaar leidt dit tot een beperkt negatief effect (-) voor het aspect
bodem en water.
Het aspect landschap wordt als neutraal (0) beoordeeld. Alleen het aspect stolpboederijen wordt
als beperkt negatief beoordeeld, maar de neutrale beoordeling op de andere deelaspecten weegt
zwaarder door in de totaalbeoordeling.
Voor het aspect leefomgeving wordt luchtkwaliteit lokaal als beperkt positief beoordeeld. Geluid
is als neutraal beoordeeld. Gezamenlijk leidt tot voor het lokale effect tot een beperkt positieve
beoordeling (+). Corridorbreed zijn beide aspecten neutraal (0) beoordeeld.
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Tabel 7.5.6: Totaal effect leefomgeving
107 Realiseren fietsstraat Keern
Thema
Beoordeli Beoordelin
Onderwerp
Effect
ng
g (totaal)
(totaal)
corridorbr
lokaal
eed
Natuur

0

Bodem en
water

-

Natura 2000
NNN
Weidevogelgebied
Zettingsgevoeligheid
ondergrond
Aardkundig
waardevol gebied
Gebied
archeologische
waarde

Waterkeringen

Landschap

Leefomgev
ing

Vaarwegen
KRWoppervlaktewaterlich
amen
Stelling van
Amsterdam en
Beemster
Molenbiotopen
Stolpboerderijen

0

+

0

Beschermde stadsen dorpsgezichten
Luchtkwaliteit

Geluid
Veiligheid

Verkeersveiligheid

Blad 366 van 396

Beoordeli
ng lokaal

Beoordelin
g
corridorbr
eed

Geen effect
Geen effect
Geen effect
Sterk
zettingsgevoelig
Geen of
nagenoeg geen
ruimtebeslag
Aantasting van
een gebied met
een hoge
archeologische
verwachtingswa
arde
Buiten de
(beschermingsz
one) van de
waterkering
Ongewijzigd
Geen invloed of
op grote afstand

0
0
0
-

Geen aantasting

0

Geen aantasting
Reeds aangetast
onderdeel dat
verder
aangetast wordt
Geen aantasting

0
-

Beperkte
verbetering |
Geen effect
Geen effect |
Geen effect
Evidente
bijdrage

+

0

0

0

0

-

0

0
0

0

+
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7.5.7

108 Vergroten fietsveiligheid fietsenstalling stations Hoorn en Hoogkarspel
Het totaal voor de effecten van deze maatregel wordt voor alle thema’s als verwaarloosbaar (0)
beoordeeld met uitzondering van het thema leefomgeving, omdat geen effecten worden
verwacht op de deelaspecten.
De aspecten luchtkwaliteit en geluid scoren voor zowel lokaal (0) als corridorbreed (+) gelijk aan
elkaar. Deze beoordeling is overgenomen in de totaal beoordeling.
Tabel 7.5.7: Totaal effect leefomgeving
108 Vergroten fietsveiligheid fietsenstalling stations Hoorn en Hoogkarspel
Thema
Beoordeli Beoordelin
Onderwerp
Effect
Beoordeli
ng
g (totaal)
ng lokaal
(totaal)
corridorbr
lokaal
eed
Natuur

0

Bodem en
water

0

Natura 2000
NNN
Weidevogelgebied
Zettingsgevoeligheid
ondergrond
Aardkundig
waardevol gebied

Gebied
archeologische
waarde

Landschap

Leefomgev
ing

0

0

+

Waterkeringen
Vaarwegen
KRWoppervlaktewaterlich
amen
Stelling van
Amsterdam en
Beemster
Molenbiotopen
Stolpboerderijen
Beschermde stadsen dorpsgezichten
Luchtkwaliteit

Geluid

Veiligheid

Verkeersveiligheid

Blad 367 van 396

Beoordelin
g
corridorbr
eed

Geen effect
Geen effect
Geen effect
Geen of
nagenoeg geen
ruimtebeslag
Geen of
nagenoeg geen
ruimtebeslag in
aardkundig
waardevol
gebied
Geen aantasting
gebied met
archeologische
verwachtingswa
arde
Geen aantasting
Geen aantasting
Geen aantasting

0
0
0
0

Geen aantasting

0

Geen aantasting
Geen aantasting
Geen aantasting

0
0
0

Geen effect |
Beperkte
verbetering
Geen effect |
Beperkte
afname
Weinig tot geen
effect

0

+

0

+

0

0

0
0
0

0
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7.5.8

16 17 68 117 118 152 Mobiliteitsmanagement en werkgeversaanpak
Het totaal voor de effecten van deze maatregel wordt voor alle thema’s als verwaarloosbaar (0)
beoordeeld met uitzondering van het thema’s natuur en leefomgeving, omdat op de overige
thema’s geen effecten worden verwacht op de deelaspecten.
Voor het thema natuur is op Natura 2000 een positief effect te verwachten en voor de overige
natuurgebieden tot een beperkt positief effect. Dit leidt in de totaalscore voor natuur tot een
positieve beoordeling (+ +).
De aspecten luchtkwaliteit en geluid scoren voor zowel lokaal (+) als corridorbreed (+) gelijk aan
elkaar. Deze beoordeling is overgenomen in de totaal beoordeling.
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Tabel 7.5.8: Totaal effect leefomgeving

16 17 68 117 118 152 Mobiliteitsmanagement en werkgeversaanpak
Thema

Beoordeli
ng
(totaal)
lokaal

Natuur

++

Beoordelin
g (totaal)
corridorbr
eed

Onderwerp

Effect

Beoordeli
ng lokaal

Natura 2000

Afname
geluidverstoring
en
stikstofdepositi
e
Afname
geluidverstoring
Afname
geluidverstoring
Geen of
nagenoeg geen
ruimtebeslag
Geen of
nagenoeg geen
ruimtebeslag
Geen aantasting

++

Buiten de
(beschermingsz
one) van de
waterkering
Ongewijzigd
Geen invloed of
op grote
afstand
Geen aantasting

0

Geen aantasting
Geen aantasting
Geen aantasting

0
0
0

Beperkte
verbetering |
Beperkte
verbetering
Geen effect |
Geen effect
Weinig tot geen
effect

+

+

+

+

NNN
Weidevogelgebied
Bodem en
water

0

Zettingsgevoeligheid
ondergrond
Aardkundig
waardevol gebied
Gebied
archeologische
waarde
Waterkeringen

Landschap

Leefomgev
ing

0

+

+

Vaarwegen
KRWoppervlaktewaterlich
amen
Stelling van
Amsterdam en
Beemster
Molenbiotopen
Stolpboerderijen
Beschermde stadsen dorpsgezichten
Luchtkwaliteit

Geluid
Veiligheid

Verkeersveiligheid
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Beoordelin
g
corridorbr
eed

+
+
0

0

0

0
0

0

0
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7.5.9

18 164 Spitsmijden
Het totaal voor de effecten van deze maatregel wordt voor alle thema’s als verwaarloosbaar (0)
beoordeeld met uitzondering van de thema’s leefomgeving ne natuur, omdat geen effecten
worden verwacht op de deelaspecten.
De aspecten luchtkwaliteit en geluid scoren voor zowel lokaal als corridorbreed (+) gelijk aan
elkaar. Deze beoordeling is overgenomen in de totaal beoordeling.
Voor het aspect natuur is een positieve beoordeling op Natura 2000-gebieden gegeven vanwege
de afname van stikstofdepositie. Aangezien de beoordeling voor Natura 2000-gebieden zwaarder
weegt dan voor de andere natuurgebieden, is de beoordeling voor natuur als geheel als enigszins
positief (+) beoordeeld.
Tabel 7.5.9: Totaal effect leefomgeving
Thema

Beoordeli
ng
(totaal)
lokaal

Natuur

+

Bodem en
water

Beoordelin
g (totaal)
corridorbr
eed

18 164 Spitsmijden
Onderwerp

Natura 2000

NNN
Weidevogelgebied
Zettingsgevoeligheid
ondergrond
Aardkundig
waardevol gebied

0

Gebied
archeologische
waarde
Waterkeringen

Landschap

Leefomgev
ing

0

+

+

Vaarwegen
KRWoppervlaktewaterlich
amen
Stelling van
Amsterdam en
Beemster
Molenbiotopen
Stolpboerderijen
Beschermde stadsen dorpsgezichten
Luchtkwaliteit
Geluid

Veiligheid

Verkeersveiligheid

Blad 370 van 396

Effect

Beoordeli
ng lokaal

Beoordelin
g
corridorbr
eed

Afname
stikstofdepositi
e
Geen effect
Geen effect
Niet of weinig
zettingsgevoelig
Geen of
nagenoeg geen
ruimtebeslag
Geen aantasting

+

Buiten de
(beschermingsz
one) van de
waterkering
Ongewijzigd
Geen invloed of
op grote
afstand
Geen aantasting

0

Geen aantasting
Geen aantasting
Geen aantasting

0
0
0

Beperkte
verbetering
Beperkte
afname
Weinig tot geen
effect

+

+

+

+

0
0
0
0

0

0
0

0

0
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7.5.10

21 24 66 71 120 156 166 DVM en on-trip reisinformatie
Het totaal voor de effecten van deze maatregel wordt voor zowel natuur als bodem en water en
landschap als verwaarloosbaar (0) beoordeeld, omdat geen effecten worden verwacht op de
deelaspecten.
Voor het aspect leefomgeving wordt luchtkwaliteit corridorbreed als beperkt positief
beoordeeld. Geluid is als neutraal beoordeeld. Gezamenlijk leidt tot voor het corridorbrede effect
tot een beperkt positieve beoordeling (+). Lokaal zijn beide aspecten neutraal (0) beoordeeld.
Tabel 7.5.10: Totaal effect leefomgeving
21 24 66 71 120 156 166 DVM en on-trip reisinformatie
Thema
Beoordeli Beoordelin
Onderwerp
Effect
Beoordeli
ng
g (totaal)
ng lokaal
(totaal)
corridorbr
lokaal
eed
Natuur

0

Bodem en
water

0

Natura 2000
NNN
Weidevogelgebied
Zettingsgevoeligheid
ondergrond
Aardkundig
waardevol gebied
Gebied
archeologische
waarde
Waterkeringen

Landschap

Leefomgev
ing

0

0

+

Vaarwegen
KRWoppervlaktewaterlich
amen
Stelling van
Amsterdam en
Beemster
Molenbiotopen
Stolpboerderijen
Beschermde stadsen dorpsgezichten
Luchtkwaliteit

Geluid
Veiligheid

Verkeersveiligheid

Blad 371 van 396

Beoordelin
g
corridorbr
eed

Geen effect
Geen effect
Geen effect
Geen of
nagenoeg geen
ruimtebeslag
Geen of
nagenoeg geen
ruimtebeslag
Geen aantasting

0
0
0
0

Buiten de
(beschermingsz
one) van de
waterkering
Ongewijzigd
Geen invloed of
op grote
afstand
Geen aantasting

0

Geen aantasting
Geen aantasting
Geen aantasting

0
0
0

Geen effect |
Beperkte
verbetering
Geen effect |
Geen effect
Evidente
bijdrage

0

+

0

0

0

0

0
0

0

+
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7.5.11

69 95 Bedrijfsvervoer
Het totaal voor de effecten van deze maatregel wordt voor alle thema’s als verwaarloosbaar (0)
beoordeeld met uitzondering van het thema leefomgeving, omdat geen effecten worden
verwacht op de deelaspecten.
De aspecten luchtkwaliteit en geluid scoren voor zowel lokaal (0) als corridorbreed (+) gelijk aan
elkaar. Deze beoordeling is overgenomen in de totaal beoordeling.
Tabel 7.5.11: Totaal effect leefomgeving
Thema

Beoordeli
ng
(totaal)
lokaal

Natuur

0

Bodem en
water

0

Beoordelin
g (totaal)
corridorbr
eed

69 95 Bedrijfsvervoer
Onderwerp

Natura 2000
NNN
Weidevogelgebied
Zettingsgevoeligheid
ondergrond
Aardkundig
waardevol gebied
Gebied
archeologische
waarde
Waterkeringen

Landschap

Leefomgev
ing

0

0

+

Vaarwegen
KRWoppervlaktewaterlich
amen
Stelling van
Amsterdam en
Beemster
Molenbiotopen
Stolpboerderijen
Beschermde stadsen dorpsgezichten
Luchtkwaliteit

Geluid

Veiligheid

Verkeersveiligheid

Blad 372 van 396

Effect

Beoordeli
ng lokaal

Beoordelin
g
corridorbr
eed

Geen effect
Geen effect
Geen effect
Niet of weinig
zettingsgevoelig
Geen of
nagenoeg geen
ruimtebeslag
Geen aantasting

0
0
0
0

Buiten de
(beschermingsz
one) van de
waterkering
Ongewijzigd
Geen invloed of
op grote
afstand
Geen aantasting

0

Geen aantasting
Geen aantasting
Geen aantasting

0
0
0

Geen effect |
Beperkte
verbetering
Geen effect |
Beperkte
afname
Weinig tot geen
effect

0

+

0

+

0

0

0
0

0

0
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7.5.12

70 119 Innovatief mobiliteitsmanagement (met behulp van ITS)
Het totaal voor de effecten van deze maatregel wordt voor alle thema’s als verwaarloosbaar (0)
beoordeeld. Op geen van de deelaspecten wordt een effect verwacht met uitzondering van de
verkeersveiligheid, dat tot een beperkt positief effect leidt.
Tabel 7.5.12: Totaal effect leefomgeving
70 119 Innovatief mobiliteitsmanagement (met behulp van ITS)
Thema
Beoordeli Beoordelin
Onderwerp
Effect
Beoordeli
ng
g (totaal)
ng lokaal
(totaal)
corridorbr
lokaal
eed
Natuur

0

Bodem en
water

0

Natura 2000
NNN
Weidevogelgebied
Zettingsgevoeligheid
ondergrond
Aardkundig
waardevol gebied
Gebied
archeologische
waarde
Waterkeringen

Landschap

Leefomgev
ing

0

0

0

Vaarwegen
KRWoppervlaktewaterlich
amen
Stelling van
Amsterdam en
Beemster
Molenbiotopen
Stolpboerderijen
Beschermde stadsen dorpsgezichten
Luchtkwaliteit
Geluid

Veiligheid

Verkeersveiligheid

Blad 373 van 396

Beoordelin
g
corridorbr
eed

Geen effect
Geen effect
Geen effect
Geen of
nagenoeg geen
ruimtebeslag
Geen of
nagenoeg geen
ruimtebeslag
Geen aantasting

0
0
0
0

Buiten de
(beschermingsz
one) van de
waterkering
Ongewijzigd
Geen invloed of
op grote
afstand
Geen aantasting

0

Geen aantasting
Geen aantasting
Geen aantasting

0
0
0

Geen effect |
Geen effect
Geen effect |
Beperkte
afname
Evidente
bijdrage

0

0

0

0

0

0

0
0

0

+
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7.5.13

72 Toepassen DRIPS en PRIS
Het totaal voor de effecten van deze maatregel wordt voor alle thema’s als verwaarloosbaar (0)
beoordeeld. Op geen van de deelaspecten wordt een effect verwacht met uitzondering van de
verkeersveiligheid, dat tot een beperkt positief effect leidt.
Tabel 7.5.13: Totaal effect leefomgeving
72 Toepassen DRIPS en PRIS
Thema
Beoordeli Beoordelin
Onderwerp
Effect
ng
g (totaal)
(totaal)
corridorbr
lokaal
eed
Natuur

0

Bodem en
water

0

Natura 2000
NNN
Weidevogelgebied
Zettingsgevoeligheid
ondergrond
Aardkundig
waardevol gebied
Gebied
archeologische
waarde
Waterkeringen

Landschap

Leefomgev
ing

0

0

0

Vaarwegen
KRWoppervlaktewaterlich
amen
Stelling van
Amsterdam en
Beemster
Molenbiotopen
Stolpboerderijen
Beschermde stadsen dorpsgezichten
Luchtkwaliteit
Geluid

Veiligheid

Verkeersveiligheid

Blad 374 van 396

Beoordeli
ng lokaal

Beoordelin
g
corridorbr
eed

Geen effect
Geen effect
Geen effect
Geen of
nagenoeg geen
ruimtebeslag
Geen of
nagenoeg geen
ruimtebeslag
Geen aantasting

0
0
0
0

Buiten de
(beschermingsz
one) van de
waterkering
Ongewijzigd
Geen invloed of
op grote
afstand
Geen aantasting

0

Geen aantasting
Geen aantasting
Geen aantasting

0
0
0

Geen effect |
Geen effect
Geen effect |
Geen effect
Evidente
bijdrage

0

0

0

0

0

0

0
0

0

+
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7.5.14

97 100 159 160 Goederenvervoer
Het totaal voor de effecten van deze maatregel wordt voor bodem en water, landschap en
natuur beoordeeld als verwaarloosbaar (0), omdat geen effecten worden verwacht op de
deelaspecten.
De aspecten luchtkwaliteit en geluid scoren voor zowel lokaal (+) als corridorbreed (+) gelijk aan
elkaar. Deze beoordeling is overgenomen in de totaal beoordeling.
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Tabel 7.5.14: Totaal effect leefomgeving
97 100 159 160 Goederenvervoer
Thema
Beoordeli Beoordelin
Onderwerp
Effect
ng
g (totaal)
(totaal)
corridorbr
lokaal
eed
Natuur

0

Bodem en
water

0

Landschap

Leefomgev
ing

Natura 2000
NNN
Weidevogelgebie
d
Zettingsgevoeligh
eid ondergrond
Aardkundig
waardevol gebied
Gebied
archeologische
waarde
Waterkeringen

0

+

+

Vaarwegen
KRWoppervlaktewater
lichamen
Stelling van
Amsterdam en
Beemster
Molenbiotopen
Stolpboerderijen
Beschermde
stads- en
dorpsgezichten
Luchtkwaliteit

Geluid
Veiligheid

Verkeersveilighei
d

Blad 376 van 396

Beoordeli
ng lokaal

Beoordelin
g
corridorbr
eed

Geen effect
Geen effect
Geen effect

0
0
0

Geen of nagenoeg
geen ruimtebeslag
Geen of nagenoeg
geen ruimtebeslag
Geen aantasting

0

Buiten de
(beschermingszone
) van de
waterkering
Ongewijzigd
Geen invloed of op
grote afstand

0

Geen aantasting

0

Geen aantasting
Geen aantasting
Geen aantasting

0
0
0

Beperkte
verbetering |
Beperkte
verbetering
Beperkte afname |
Beperkte afname
Weinig tot geen
effect

+

+

+

+

0
0

0
0

0
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7.5.15

105 OV bedrijventerreinen Zaanstreek-Zuid
Het totaal voor de effecten van deze maatregel wordt voor alle thema’s als verwaarloosbaar (0)
beoordeeld met uitzondering van het thema leefomgeving, omdat geen effecten worden
verwacht op de deelaspecten.
De aspecten luchtkwaliteit en geluid scoren voor zowel lokaal (+) als corridorbreed (+) gelijk aan
elkaar. Deze beoordeling is overgenomen in de totaal beoordeling.
Tabel 7.5.15: Totaal effect leefomgeving
105 OV bedrijventerreinen Zaanstreek-Zuid
Thema
Beoordeli Beoordelin
Onderwerp
Effect
ng
g (totaal)
(totaal)
corridorbr
lokaal
eed
Natuur

0

Bodem en
water

0

Landschap

Leefomgev
ing

Natura 2000
NNN
Weidevogelgebied
Zettingsgevoeligheid
ondergrond
Aardkundig
waardevol gebied
Gebied
archeologische
waarde
Waterkeringen

0

+

+

Vaarwegen
KRWoppervlaktewaterlich
amen
Stelling van
Amsterdam en
Beemster
Molenbiotopen
Stolpboerderijen
Beschermde stadsen dorpsgezichten
Luchtkwaliteit

Geluid

Veiligheid

Verkeersveiligheid

Blad 377 van 396

Beoordeli
ng lokaal

Beoordelin
g
corridorbr
eed

Geen effect
Geen effect
Geen effect
Geen
ruimtebeslag
Geen
ruimtebeslag
Geen aantasting

0
0
0
0

Buiten de
(beschermingsz
one) van de
waterkering
Ongewijzigd
Geen invloed of
op grote
afstand
Geen aantasting

0

Geen aantasting
Geen aantasting
Geen aantasting

0
0
0

Beperkte
verbetering |
Beperkte
verbetering
Beperkte
afname |
Beperkte
afname
Weinig tot geen
effect

+

+

+

+

0
0

0
0

0

0
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7.5.16

103 Verlenging keerspoor Hoorn Kersenboogerd
Het totaal voor de effecten van deze maatregel op natuur en landschap scoort neutraal (0),
omdat geen effecten worden verwacht op een van de deelaspecten.
Voor het aspect bodem en water geldt dat zettingsgevoeligheid tot een negatief effect (- -) leidt
en het aspect archeologische waarde tot een beperkt negatief effect (-). De overige aspecten zijn
neutraal beoordeeld. Met elkaar leidt dit tot een beperkt negatief effect (-) voor het aspect
landschap, omdat de potentiële aantasting van de als negatief beoordeelde aspecten weliswaar
met maatregelen oplosbaar zijn, maar wel aandacht vragen in het vervolg.
Voor het aspect leefomgeving wordt geluid lokaal als beperkt positief beoordeeld. Luchtkwaliteit
is neutraal beoordeeld. Gezamenlijk leidt tot voor het lokale effect tot een beperkt positieve
beoordeling (+). Corridorbreed zijn beide aspecten neutraal (0) beoordeeld.

Blad 378 van 396
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Tabel 7.5.16: Totaal effect leefomgeving
103 Verlenging keerspoor Hoorn Kersenboogerd
Thema
Beoordeli Beoordelin
Onderwerp
Effect
ng
g (totaal)
(totaal)
corridorbr
lokaal
eed
Natuur

0

Bodem en
water

-

Natura 2000
NNN
Weidevogelgebied
Zettingsgevoeligheid
ondergrond
Aardkundig
waardevol gebied
Gebied
archeologische
waarde

Waterkeringen

Landschap

Leefomgev
ing

0

+

0

Vaarwegen
KRWoppervlaktewaterlich
amen
Stelling van
Amsterdam en
Beemster
Molenbiotopen
Stolpboerderijen
Beschermde stadsen dorpsgezichten
Luchtkwaliteit
Geluid

Veiligheid

Verkeersveiligheid

Blad 379 van 396

Beoordeli
ng lokaal

Beoordelin
g
corridorbr
eed

Geen effect
Geen effect
Geen effect
Sterk
zettingsgevoelig
Geen of
nagenoeg geen
ruimtebeslag
Aantasting van
een gebied met
een hoge
archeologische
verwachtingswa
arde
Buiten de
(beschermingsz
one) van de
waterkering
Ongewijzigd
Geen invloed of
op grote afstand

0
0
0
--

Geen aantasting

0

Geen aantasting
Geen aantasting
Geen aantasting

0
0
0

Geen effect |
Geen effect
Beperkte
afname | Geen
effect
Weinig tot geen
effect

0

0

+

0

0

-

0

0
0

0
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7.5.17

104 Afteller 4 stations
Het totaal voor de effecten van deze maatregel wordt voor alle thema’s als verwaarloosbaar (0)
beoordeeld, met uitzondering van leefomgeving. Op geen van de deelaspecten wordt een effect
verwacht met uitzondering van de verkeersveiligheid, dat tot een beperkt positief effect leidt.
De aspecten luchtkwaliteit en geluid scoren voor zowel lokaal (+) als corridorbreed (0) gelijk aan
elkaar. Deze beoordeling is overgenomen in de totaal beoordeling.
Tabel 7.5.17: Totaal effect leefomgeving
Thema

Beoordeli
ng
(totaal)
lokaal

Natuur

0

Bodem en
water

0

Beoordelin
g (totaal)
corridorbr
eed

104 Afteller 4 stations
Onderwerp

Natura 2000
NNN
Weidevogelgebied
Zettingsgevoeligheid
ondergrond
Aardkundig
waardevol gebied
Gebied
archeologische
waarde
Waterkeringen

Landschap

Leefomgev
ing

0

+

0

Vaarwegen
KRWoppervlaktewaterlich
amen
Stelling van
Amsterdam en
Beemster
Molenbiotopen
Stolpboerderijen
Beschermde stadsen dorpsgezichten
Luchtkwaliteit

Geluid

Veiligheid

Verkeersveiligheid

Blad 380 van 396

Effect

Beoordeli
ng lokaal

Beoordelin
g
corridorbr
eed

Geen effect
Geen effect
Geen effect
Geen of
nagenoeg geen
ruimtebeslag
Geen of
nagenoeg geen
ruimtebeslag
Geen aantasting

0
0
0
0

Buiten de
(beschermingsz
one) van de
waterkering
Ongewijzigd
Geen invloed of
op grote
afstand
Geen aantasting

0

Geen aantasting
Geen aantasting
Geen aantasting

0
0
0

Beperkte
verbetering |
Geen effect
Beperkte
afname | Geen
effect
Evidente
bijdrage

+

0

+

0

0

0

0
0

0

+
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7.5.18

142 Opheffen snelheidsbeperking tussen station Zaandam en station Kogerveld
Het totaal voor de effecten van deze maatregel wordt voor alle thema’s als verwaarloosbaar (0)
beoordeeld met uitzondering van het thema leefomgeving, omdat geen effecten worden
verwacht op de deelaspecten.
Voor het aspect leefomgeving wordt geluid lokaal als beperkt negatief beoordeeld. Luchtkwaliteit
is als neutraal beoordeeld. Gezamenlijk leidt tot voor het lokale effect tot een beperkt negatieve
beoordeling (-). Lokaal zijn beide aspecten neutraal (0) beoordeeld.
Tabel 7.5.18: Totaal effect leefomgeving
142 Opheffen snelheidsbeperking tussen station Zaandam en station Kogerveld
Thema
Beoordeli Beoordelin
Onderwerp
Effect
Beoordeli Beoordelin
ng
g (totaal)
ng lokaal
g
(totaal)
corridorbr
corridorbr
lokaal
eed
eed
Natuur

0

Bodem en
water

0

Natura 2000
NNN
Weidevogelgebied
Zettingsgevoeligheid
ondergrond
Aardkundig
waardevol gebied
Gebied
archeologische
waarde
Waterkeringen

Landschap

Leefomgev
ing

0

-

0

Vaarwegen
KRWoppervlaktewaterlich
amen
Stelling van
Amsterdam en
Beemster
Molenbiotopen
Stolpboerderijen
Beschermde stadsen dorpsgezichten
Luchtkwaliteit
Geluid

Veiligheid

Verkeersveiligheid

Blad 381 van 396

Geen effect
Geen effect
Geen effect
Geen of
nagenoeg geen
ruimtebeslag
Geen of
nagenoeg geen
ruimtebeslag
Geen aantasting

0
0
0
0

Buiten de
(beschermingsz
one) van de
waterkering
Ongewijzigd
Geen invloed of
op grote
afstand
Geen aantasting

0

Geen aantasting
Geen aantasting
Geen aantasting

0
0
0

Geen effect |
Geen effect
Beperkte
toename |
Geen effect
Weinig tot geen
effect

0

0

-

0

0

0

0
0

0

0
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7.5.19

143 Glazen wand Zaandam
Het totaal voor de effecten van deze maatregel wordt voor alle thema’s als verwaarloosbaar (0)
beoordeeld, omdat geen effecten worden verwacht op de deelaspecten.
Tabel 7.5.19: Totaal effect leefomgeving
Thema

Beoordeli
ng
(totaal)
lokaal

Natuur

0

Bodem en
water

0

Beoordelin
g (totaal)
corridorbr
eed

143 Glazen wand Zaandam
Onderwerp
Effect

Natura 2000
NNN
Weidevogelgebied
Zettingsgevoeligheid
ondergrond
Aardkundig
waardevol gebied
Gebied
archeologische
waarde
Waterkeringen

Landschap

Leefomgev
ing

0

0

0

Vaarwegen
KRWoppervlaktewaterlich
amen
Stelling van
Amsterdam en
Beemster
Molenbiotopen
Stolpboerderijen
Beschermde stadsen dorpsgezichten
Luchtkwaliteit
Geluid

Veiligheid

Verkeersveiligheid

Blad 382 van 396

Beoordeli
ng lokaal

Beoordelin
g
corridorbr
eed

Geen effect
Geen effect
Geen effect
Geen of
nagenoeg geen
ruimtebeslag
Geen of
nagenoeg geen
ruimtebeslag
Geen aantasting

0
0
0
0

Buiten de
(beschermingsz
one) van de
waterkering
Ongewijzigd
Geen invloed of
op grote
afstand
Geen aantasting

0

Geen aantasting
Geen aantasting
Geen aantasting

0
0
0

Geen effect |
Geen effect
Geen effect |
Geen effect
Weinig tot geen
effect

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0
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7.5.20

149 Combineren stations
Het totaal voor de effecten van deze maatregel wordt voor zowel natuur als landschap als
verwaarloosbaar (0) beoordeeld, omdat geen effecten worden verwacht op de deelaspecten.
Voor het aspect bodem en water geldt dat zettingsgevoeligheid en KRWoppervlaktewaterlichamen tot een negatief effect leiden en het aspect archeologische waarde
tot een beperkt negatief effect. De overige aspecten zijn neutraal beoordeeld. Met elkaar leidt dit
tot een negatief effect (- -) voor het aspect bodem en water. Deze beoordeling is voornamelijk tot
stand gekomen door het negatieve effect voor de KRW-oppervlaktewaterlichamen.
De aspecten luchtkwaliteit en geluid scoren voor zowel lokaal (-) als corridorbreed (+) gelijk aan
elkaar. Deze beoordeling is overgenomen in de totaal beoordeling.

Blad 383 van 396
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Tabel 7.5.20: Totaal effect leefomgeving
Thema

Beoordeli
ng
(totaal)
lokaal

Natuur

0

Bodem en
water

--

149 Combineren stations
Beoordelin
Onderwerp
Effect
g (totaal)
corridorbr
eed
Natura 2000
NNN
Weidevogelgebied
Zettingsgevoeligheid
ondergrond
Aardkundig
waardevol gebied
Gebied
archeologische
waarde

Waterkeringen

Vaarwegen
KRWoppervlaktewaterlich
amen

Landschap

Leefomgev
ing

0

0

+

Stelling van
Amsterdam en
Beemster
Molenbiotopen
Stolpboerderijen
Beschermde stadsen dorpsgezichten
Luchtkwaliteit

Geluid

Veiligheid

Verkeersveiligheid

Blad 384 van 396

Beoordeli
ng lokaal

Beoordelin
g
corridorbr
eed

Geen effect
Geen effect
Geen effect
Sterk
zettingsgevoelig
Geen of
nagenoeg geen
ruimtebeslag
Aantasting van
een gebied met
een hoge
archeologische
verwachtingswa
arde
Buiten de
(beschermingsz
one) van de
waterkering
Ongewijzigd
Aantasting
oeverinrichting
of
waterkwaliteit
(>100 m)
Geen aantasting

0
0
0
--

Geen aantasting
Geen aantasting
Geen aantasting

0
0
0

Geen effect |
Beperkte
verbetering
Geen effect |
Beperkte
afname
Weinig tot geen
effect

0

+

0

+

0

-

0

0
--

0

0
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7.5.21

182 Overweg N247 Warderweg Oosthuizen
Het totaal voor de effecten van deze maatregel wordt voor alle thema’s als verwaarloosbaar (0)
beoordeeld met uitzondering van het thema leefomgeving, omdat geen effecten worden
verwacht op de deelaspecten.
Voor het aspect leefomgeving wordt geluid lokaal als beperkt positief beoordeeld. Geluid is als
neutraal beoordeeld. Gezamenlijk leidt tot voor het lokale effect tot een beperkt positieve
beoordeling (+). Lokaal zijn beide aspecten neutraal (0) beoordeeld.
Tabel 7.5.21: Totaal effect leefomgeving

182 Overweg N247 Warderweg Oosthuizen
Thema

Beoordeli
ng
(totaal)
lokaal

Natuur

0

Bodem en
water

0

Beoordelin
g (totaal)
corridorbr
eed

Onderwerp

Effect

Beoordeli
ng lokaal

Natura 2000
NNN
Weidevogelgebied
Zettingsgevoeligheid
ondergrond

Geen effect
Geen effect
Geen effect
Geen of
nagenoeg geen
ruimtebeslag
Geen of
nagenoeg geen
ruimtebeslag
Geen aantasting

0
0
0
0

Buiten de
(beschermingsz
one) van de
waterkering
Ongewijzigd
Geen invloed of
op grote
afstand
Geen aantasting

0

Geen aantasting
Geen aantasting
Geen aantasting

0
0
0

Beperkte
verbetering |
Geen effect
Beperkte
afname | Geen
effect
Weinig tot geen
effect

0

0

+

0

Aardkundig
waardevol gebied
Gebied
archeologische
waarde
Waterkeringen

Landschap

Leefomgev
ing

0

+

0

Vaarwegen
KRWoppervlaktewaterlich
amen
Stelling van
Amsterdam en
Beemster
Molenbiotopen
Stolpboerderijen
Beschermde stadsen dorpsgezichten
Luchtkwaliteit

Geluid

Veiligheid

Verkeersveiligheid

Blad 385 van 396

Beoordelin
g
corridorbr
eed

0

0

0
0

0

0
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7.5.22

53 Verhogen spoorbrug Zaan
Het totaal voor de effecten van deze maatregel op natuur scoort neutraal (0), omdat voor alle
deelbeoordelingen ook een neutrale beoordeling gegeven is.
Voor het aspect bodem en water geldt dat zettingsgevoeligheid tot een negatief effect (- -) leidt
en de aspecten archeologische waarde, waterkeringen en KRW-oppervlaktewaterlichamen tot
een beperkt negatief effect. Het aspect vaarwegen leidt tot een beperkt positief effect (+).
Aardkundig waardevol gebied is neutraal beoordeeld. Met elkaar leidt dit tot een beperkt
negatief effect (-).
De aspecten luchtkwaliteit en geluid scoren corridorbreed (+) gelijk aan elkaar. Deze beoordeling
is overgenomen in de totaal beoordeling. Lokaal zijn de effecten voor geluid beperkt negatief (-)
en voor luchtkwaliteit neutraal (0) beoordeeld. Gezamenlijk leidt dit tot een beperkt negatieve
beoordeling voor leefomgeving lokaal.

Blad 386 van 396
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Tabel 7.5.22: Totaal effect leefomgeving
53 Verhogen spoorbrug Zaan
Thema
Beoordeli Beoordelin
Onderwerp
Effect
ng
g (totaal)
(totaal)
corridorbr
lokaal
eed
Natuur

0

Bodem en
water

-

Natura 2000
NNN
Weidevogelgebied
Zettingsgevoeligheid
ondergrond
Aardkundig
waardevol gebied
Gebied
archeologische
waarde

Waterkeringen

Vaarwegen
KRWoppervlaktewaterlich
amen

Landschap

Leefomgev
ing

0

-

+

Stelling van
Amsterdam en
Beemster
Molenbiotopen
Stolpboerderijen
Beschermde stadsen dorpsgezichten
Luchtkwaliteit

Geluid

Veiligheid

Verkeersveiligheid

Blad 387 van 396

Beoordeli
ng lokaal

Beoordelin
g
corridorbr
eed

Geen effect
Geen effect
Geen effect
Sterk
zettingsgevoelig
Geen of
nagenoeg geen
ruimtebeslag
Aantasting van
een gebied met
een hoge
archeologische
verwachtingswa
arde
In profiel van de
vrije ruimte of in
de
beschermingszo
ne
Doorvaarbaarhe
id verbetert
Aantasting
oeverinrichting
of
waterkwaliteit
(<100 m)
Geen aantasting

0
0
0
--

Geen aantasting
Geen aantasting
Geen aantasting

0
0
0

Geen effect |
Beperkte
verbetering
Beperkte
toename |
Beperkte
afname
Weinig tot geen
effect

0

+

-

+

0

-

-

+
-

0

0
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7.5.23

54 en 73 Perronverlenging Hoorn
Het totaal voor de effecten van deze maatregel op natuur is neutraal (0) beoordeeld, omdat geen
effecten worden verwacht op een van de deelaspecten van deze thema’s.
Voor het aspect bodem en water geldt dat zettingsgevoeligheid tot een negatief effect leidt en
het aspect archeologische waarde tot een beperkt negatief effect. De overige aspecten zijn
neutraal beoordeeld. Met elkaar leidt dit tot een beperkt negatief effect (-) voor het aspect
bodem en water, omdat de potentiële aantasting van de als negatief beoordeelde aspecten
weliswaar met maatregelen oplosbaar zijn, maar wel aandacht vragen in het vervolg.
Het thema landschap is beperkt negatief beoordeeld (-), omdat een beperkt negatief effect op de
beschermde stads- en dorpsgezichten optreedt. Deze beoordeling weegt zwaarder dan de
neutrale beoordelingen op de andere deelaspecten van het thema.
De aspecten luchtkwaliteit en geluid scoren voor zowel lokaal (0) als corridorbreed (+) gelijk aan
elkaar. Deze beoordeling is overgenomen in de totaal beoordeling.

Blad 388 van 396
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Tabel 7.5.23: Totaal effect leefomgeving
54 en 73 Perronverlenging Hoorn
Thema
Beoordeli Beoordelin
Onderwerp
Effect
ng
g (totaal)
(totaal)
corridorbr
lokaal
eed
Natuur

0

Bodem en
water

-

Natura 2000
NNN
Weidevogelgebied
Zettingsgevoeligheid
ondergrond
Aardkundig
waardevol gebied
Gebied
archeologische
waarde

Waterkeringen

Landschap

Leefomgev
ing

-

0

+

Vaarwegen
KRWoppervlaktewaterlich
amen
Stelling van
Amsterdam en
Beemster
Molenbiotopen
Stolpboerderijen
Beschermde stadsen dorpsgezichten
Luchtkwaliteit

Geluid

Veiligheid

Verkeersveiligheid

Blad 389 van 396

Beoordeli
ng lokaal

Geen effect
Geen effect
Geen effect
Sterk
zettingsgevoelig
Geen of
nagenoeg geen
ruimtebeslag
Aantasting van
een gebied met
een hoge
archeologische
verwachtingswa
arde
Buiten de
(beschermingsz
one) van de
waterkering
Ongewijzigd
Geen invloed of
op grote afstand

0
0
0
--

Geen aantasting

0

Geen aantasting
Geen aantasting
Geringe
aantasting
Geen effect |
Beperkte
verbetering
Geen effect |
Beperkte
afname
Weinig tot geen
effect

0
0
-

Beoordelin
g
corridorbr
eed

0

-

0

0
0

0

+

0

+

0
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7.5.24

96 181 Overweg Stuifberglaan
Het totaal voor de effecten van deze maatregel wordt voor alle thema’s als verwaarloosbaar (0)
beoordeeld, met uitzondering van leefomgeving. Op geen van de deelaspecten wordt een effect
verwacht met uitzondering van de verkeersveiligheid, dat tot een beperkt positief effect leidt.
De aspecten luchtkwaliteit en geluid scoren voor zowel lokaal (+) als corridorbreed (0) gelijk aan
elkaar. Deze beoordeling is overgenomen in de totaal beoordeling.
Tabel 7.5.24: Totaal effect leefomgeving
96 181 Overweg Stuifberglaan
Thema
Beoordeli Beoordelin
Onderwerp
Effect
ng
g (totaal)
(totaal)
corridorbr
lokaal
eed
Natuur

0

Bodem en
water

0

Natura 2000
NNN
Weidevogelgebied
Zettingsgevoeligheid
ondergrond
Aardkundig
waardevol gebied
Gebied
archeologische
waarde
Waterkeringen

Landschap

Leefomgev
ing

0

+

0

Vaarwegen
KRWoppervlaktewaterlich
amen
Stelling van
Amsterdam en
Beemster
Molenbiotopen
Stolpboerderijen
Beschermde stadsen dorpsgezichten
Luchtkwaliteit

Geluid

Veiligheid

Verkeersveiligheid

Blad 390 van 396

Beoordeli
ng lokaal

Beoordelin
g
corridorbr
eed

Geen effect
Geen effect
Geen effect
Geen of
nagenoeg geen
ruimtebeslag
Geen of
nagenoeg geen
ruimtebeslag
Geen aantasting

0
0
0
0

Buiten de
(beschermingsz
one) van de
waterkering
Ongewijzigd
Geen invloed of
op grote
afstand
Geen aantasting

0

Geen aantasting
Geen aantasting
Geen aantasting

0
0
0

Beperkte
verbetering |
Geen effect
Beperkte
afname | Geen
effect
Evidente
bijdrage

+

0

+

0

0

0

0
0

0

+
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7.5.25

184 Snelheidsverhoging op het spoor tussen Hoorn Kersenboogerd en Hoogkarspel
Het totaal voor de effecten van deze maatregel wordt voor alle thema’s als verwaarloosbaar (0)
beoordeeld met uitzondering van het thema leefomgeving, omdat geen effecten worden
verwacht op de deelaspecten.
Voor het aspect leefomgeving wordt geluid lokaal als beperkt negatief beoordeeld. Luchtkwaliteit
is als neutraal beoordeeld. Gezamenlijk leidt tot voor het lokale effect tot een beperkt negatieve
beoordeling (-). Lokaal zijn beide aspecten neutraal (0) beoordeeld.
Tabel 7.5.25: Totaal effect leefomgeving
184 Snelheidsverhoging op het spoor tussen Hoorn Kersenboogerd en Hoogkarspel
Thema
Beoordeli Beoordelin
Onderwerp
Effect
Beoordeli Beoordelin
ng
g (totaal)
ng lokaal
g
(totaal)
corridorbr
corridorbr
lokaal
eed
eed
Natuur

0

Bodem en
water

0

Natura 2000
NNN
Weidevogelgebied
Zettingsgevoeligheid
ondergrond
Aardkundig
waardevol gebied
Gebied
archeologische
waarde
Waterkeringen

Landschap

Leefomgev
ing

0

-

0

Vaarwegen
KRWoppervlaktewaterlich
amen
Stelling van
Amsterdam en
Beemster
Molenbiotopen
Stolpboerderijen
Beschermde stadsen dorpsgezichten
Luchtkwaliteit
Geluid

Veiligheid

Verkeersveiligheid

Blad 391 van 396

Geen effect
Geen effect
Geen effect
Geen of
nagenoeg geen
ruimtebeslag
Geen of
nagenoeg geen
ruimtebeslag
Geen aantasting

0
0
0
0

Buiten de
(beschermingsz
one) van de
waterkering
Ongewijzigd
Geen invloed of
op grote
afstand
Geen aantasting

0

Geen aantasting
Geen aantasting
Geen aantasting

0
0
0
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Over Antea Group
Van stad tot land, van water tot lucht; de
adviseurs en ingenieurs van Antea Group
dragen in Nederland sinds jaar en dag bij aan
onze leefomgeving. We ontwerpen bruggen
en wegen, realiseren woonwijken en
waterwerken. Maar we zijn ook betrokken
bij thema’s zoals milieu, veiligheid,
assetmanagement en energie. Onder de
naam Oranjewoud groeiden we uit tot een
allround en onafhankelijk partner voor
bedrijfsleven en overheden. Als Antea Group
zetten we deze expertise ook mondiaal in.
Door hoogwaardige kennis te combineren
met een pragmatische aanpak maken we
oplossingen haalbaar én uitvoerbaar.
Doelgericht, met oog voor duurzaamheid.
Op deze manier anticiperen we op de vragen
van vandaag en de oplossingen van de
toekomst. Al meer dan 60 jaar.
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