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1

Inleiding
Om de bereikbaarheid en de economische concurrentiepositie 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 fases.

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. Tevens is 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 de
effecten op het doelbereik globaal worden beoordeeld. In de Structuurvisie / PlanMER worden
de maatregelen meer in detail uitgewerkt en wordt voor maatregelpakketten de bereikbaarheid
nader uitgewerkt, waarbij wordt getoetst aan de criteria die zijn opgenomen in het
Beoordelingskader.
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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.

Factsheets
Achtergrondrapport
Leefomgeving

Achtergrondrapport
Mobiliteit

Achtergrondrapport
Ontwerp & Kosten

In de voorliggende rapportage gaat het om het thema Mobiliteit. Dit thema wordt op basis van
de volgende aspecten beoordeeld:

Bereikbaarheid

Thema
Mobiliteit

Modal split

Deze thema’s zijn in het volgende hoofdstuk nader toegelicht. Het gaat hierbij alleen om meest
relevante en onderscheidende aspecten, zoals bij een MIRT-Verkenning gebruikelijk is.
Vervolgens zijn vanaf hoofdstuk drie de maatregelen op deze thema’s beoordeeld en wel als
volgt:
• Deelgebied Hoorn – West-Friesland;
• Deelgebied Purmerend – Waterland;
• Deelgebied Zaanstreek;
• Overig (Openbaar Vervoer, Fiets, Innoveren en Informeren).
De beoordeling over de bereikbaarheid is opgenomen in de factsheets. De informatie over de
modal split wordt gebruikt bij het maken van de maatregelpakketten, maar komt op de
factsheets niet terug.
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2

Thema’s

2.1

Mobiliteit

2.1.1

Achtergrond
De Metropoolregio Amsterdam is één van de belangrijkste economische regio’s van ons land. Een
optimale bereikbaarheid nu en in de toekomst via alle modaliteiten is dan ook cruciaal voor de
economische concurrentiepositie. Op en nabij de corridor Amsterdam – Hoorn, waar de
snelwegen A7 en A8 een prominente functie vervullen in het verkeersnetwerk, zijn de afgelopen
jaren veel grote infrastructurele maatregelen uitgevoerd om deze problematiek aan te pakken.
Voorbeelden hiervan zijn de 2de Coentunnel, A5 en spitsstroken op de A7 en A8, maar ook
werkzaamheden aan de provinciale wegen (N235 en N247).
Deze maatregelen pakken de belangrijkste knelpunten op het gebied van bereikbaarheid aan op
de Corridor Amsterdam-Hoorn. Echter, uit het MIRT-Onderzoek Noordkant Amsterdam (MONA)
blijkt dat de reistijden na 2020 dermate oplopen dat dit weer zal leiden tot (grote)
bereikbaarheidsproblemen: de reistijdnormen zullen in 2030 flink overschreden worden.
De twee belangrijkste redenen hiervoor zijn de toename van de automobiliteit en de
bevolkingsgroei. Zo bouwt alleen Amsterdam al 5.000 woningen per jaar om aan de sterk
gestegen woningvraag te kunnen voldoen, maar ligt er ook een woningbouwopgave voor de
Metropoolregio Amsterdam, waartoe (een deel) van het gebied van de Corridor AmsterdamHoorn ook behoort. Deze nieuwe en bestaande bewoners moeten in een goed bereikbare,
gezonde en duurzame leefomgeving kunnen wonen, werken en recreëren. Hiertoe is een brede
aanpak nodig voor deze Corridor.

2.1.2

Scope van de analyse
Gebiedsindeling
De geografische scope van de studie is weergegeven in figuur 2.1.1. Het betreft de Corridor
Amsterdam - Hoorn, bestaande uit een aantal deelregio’s (West-Friesland, Purmerend
Waterland, Zaanstreek en Amsterdam). Het gebied wordt doorsneden door het Noordzeekanaal
en het IJ die van oudsher een barrière voor het noord-zuid verkeer in de regio vormen. Het
relevante netwerk bestaat uit delen van het Hoofdwegennet (A7, A8, A10 West en A10 Noord),
het provinciale netwerk in dit gebied en de belangrijke (doorgaande) gemeentelijke wegen.
In figuur 2.1.1 is het Hoofdwegennet (HWN) en het provinciale netwerk in het studiegebied
weergegeven. Naast deze netwerken zijn ook de OV-verbindingen (excl. het stedelijk OV-net in
Amsterdam), het lokale fietsnetwerk (ten behoeve van ketenmobiliteit) en het bovenlokale
fietsnetwerk onderwerp van de studie.
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Figuur 2.1.1: De ligging van het studiegebied corridor Amsterdam-Hoorn in deelregio’s

Multimodaal
In de bereikbaarheid van de Corridor Amsterdam – Hoorn spelen de A7 en A8 een belangrijke rol,
maar zeker niet de enige rol. Er zijn tal van bus-, trein- en fietsverbindingen en regionale en
lokale wegen die tezamen de bereikbaarheid van het gebied bepalen. Dit betekent dan ook dat
multimodaal gekeken moet worden. Dit uiteraard met het nodige realisme. De automobiliteit is
aan verandering onderhevig, maar de auto vormt nu en in de voorzienbare toekomst nog steeds
de belangrijkste vervoerskeuze.
Integraal
Om de bereikbaarheid te vergroten moet niet alleen gekeken worden naar weginfrastructuur en
mobiliteitsmanagement, maar ook naar OV, verstedelijking, maatschappelijke belangen, milieu,
natuur, landschap en economie. Dit blijkt ook uit de doelstelling van de studie, waarin niet alleen
de bereikbaarheid centraal staat, maar deze gekoppeld is aan de overkoepelende doelen van een
aantrekkelijke leefomgeving en versterking van de economische concurrentiepositie.
Gehanteerde Verkeersmodellen
Voor deze studie worden de referentievarianten en oplossingsrichtingen gemodelleerd in een
verkeersmodel: VENOM2016. Om te komen tot berekeningen zijn een aantal verkeersmodellen
beschikbaar:
•

VENOM2016, VErkeerskundig NOordvleugel Model, wordt beheerd door MRA. Dit is het
regionale model dat wordt gebruikt door de regionale partners. In VENOM is naast het
autoverkeer ook het openbaar vervoer in detail opgenomen. Het vigerende model is
VENOM2016 en heeft als basisjaar 2010.
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•

•

NRM West 2016 is in beheer bij het Rijk. Basisjaar van dit model is 2010, het betreft de
actualisatie die in 2016 is gemaakt. In dit model zijn geen expliciete OV-netwerken
opgenomen voor wat betreft het stads- en streekvervoer.
Mobiliteitsscan. De Mobiliteitsscan is een internettool van CROW/KpVV die gemeten en
berekende verkeersdata (auto, openbaar vervoer en fiets) ontsluit en met elkaar in
verband brengt. De Mobiliteitsscan geeft inzicht in de locaties met
bereikbaarheidsproblemen en laat zien op welke wegvakken vertraging ontstaat. Het
gaat om een quick-scan tool die ook gebruikt wordt bij Beter Benutten en thans ook
‘voorgeschreven’ wordt voor deze fase van de verkenning. De Reistijden en aantallen
verplaatsingen zijn ingelezen uit VENOM2016 en dus niet door de scan berekend. Met
deze tool kan een breed palet van maatregelen relatief snel worden doorgerekend,
waaronder RO-programmering, economie, OV-verbeteringen, vraagbeïnvloeding,
infrastructurele maatregelen etc.

De bovengenoemde modellen zijn gebaseerd op het verplaatsingsgedrag in 2010. Dit betekent
dat de modelparameters de situatie ten aanzien van thuiswerken, verkeersmanagement en ITS
bevatten zoals die in dat jaar bestonden. Recentere en toekomstige ontwikkelingen ten aanzien
van deze ontwikkelingen zijn niet opgenomen in de modellen, noch in de te gebruiken scenario’s.
In de loop van het onderzoek is gebleken dat de voorgestelde aanpak om alle maatregelen met
de Mobiliteitsscan te onderzoeken en vervolgens een berekening van voorgestelde pakketten
met VENOM 2016 uit te voeren op modelmatige problemen stuitte. De maatregelen zijn
ingedeeld in verschillende groepen, namelijk maatregelen aan de weg (HWN en OWN) per regio,
maatregelen voor de fiets, voor het OV en overige maatregelen. De effecten van de maatregelen
voor de weg zijn in een aantal varianten berekend met VENOM 2016. De andere maatregelen zijn
geanalyseerd met de mobiliteitsscan en op basis van expert judgement.
Planhorizon en uitgangspunten
Ten aanzien van de tijdshorizon werken wij vanuit het basisjaar van de huidige versie van het
VENOM model (VENOM2016), namelijk 2010. Voor de ontwikkelingen voor de periode 20102030 biedt VENOM de volgende scenario’s, zoals ontwikkeld door de regio:
•
•

WLO2 Scenario 2030 Hoog,
WLO2 Scenario 2030 Laag.

Beide scenario’s (zie figuur 2.1.2) geven de bandbreedte aan waarbinnen de werkelijke
ontwikkelingen zich met grote waarschijnlijkheid zullen afspelen.
•
•

Hoog scenario: combineert een relatief hoge bevolkingsgroei met een hoge
economische groei van ongeveer 2%.
Laag scenario: in scenario laag gaat een beperkte demografische ontwikkeling samen
met een gematigde groei van ongeveer 1%.
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Figuur 2.1.2: Bandbreedte in WLO-scenario’s. Bron: CPB/PBL (2025), Toekomstverkenning Welvaart en
leefomgeving Nederland in 2030 en 2050.

In deze fase hebben we alleen gerekend met het WLO2 Scenario 2030 Hoog. Dit volstaat in deze
fase, omdat een worstcase benadering van de bereikbaarheid wordt gegeven en daarmee
voldoende inzicht wordt verschaft in het effect van de losse maatregelen. In de volgende fase
wordt ook naar het WLO2 Scenario 2030 Laag gekeken en wordt de bandbreedte herkenbaar.
De belangrijkste VENOM 2016 uitgangspunten zijn als volgt:
• De Sociaal Economische Gegevens zijn 1-op-1 afgeleid van het NRM West 2016.
• Het autonetwerk voor de weg in 2030 is gebaseerd op het NRM West 2016. Hier zijn de
relevante gemeentelijke projecten aan toegevoegd. Tevens is een bijstelling gedaan op
de referentiesituatie, omdat enerzijds bepaalde maatregelen al in de referentie zijn
opgenomen en anderzijds omdat wegvakken ontbreken in de referentie. Toevoeging van
de wegvakken was noodzakelijk oor een goede beoordeling van de maatregelen.
• Voor het toekomstige OV-netwerk zijn geen mutaties doorgevoerd ten opzichte van
VENOM 2015. Het netwerk 2030 voor het openbaar vervoer bestaat uit de volgende
onderdelen:
o de BTM-lijnvoeringen 2015 van alle concessies in de MRA;
o de Lijnennetvisie (LV) 2018 van de SRA;
o relevante (H)OV-projecten in de MRA;
o de zogenaamde PHS lijnvoering voor het spoor in 2030 (= uitgangspunt van het
Rijk).
• Alle overige uitgangspunten en de rekenmodules zijn overgenomen uit de
basisprognoses 2030 van NRM West 2016.
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2.1.3

Relevante aspecten
Om de bereikbaarheid te beoordelen zijn de volgende aspecten van belang:
• Effect op reistijden: deur tot deur reistijden, betrouwbaarheid reistijden,
reistijdverhoudingen en reistijd en kwaliteit voor- en natransport,
• Knelpunten: IC-verhouding en Kruispuntverzadiging,
• Ruimtelijke interacties: Matrix indikkingen en Selected Link analyses.
Reistijd
Ontwikkelingen in de bereikbaarheid zijn (naast de berekeningen met de BBI) op een aantal
trajecten van deur tot deur ook gemeten in termen van reistijden, die samen met de regionale
overheden zijn vastgesteld. Waar in dit document ‘norm’ wordt gebruikt, wordt de streefwaarde
van de reistijd bedoeld. Voor trajecten op het Hoofdwegennet (HWN) is de streefwaarde gesteld
op 1,5 keer de vrije reistijd. Dit is analoog aan de streefwaarde voor de reistijd op NoMotrajecten. Voor de andere netwerkdelen is de streefwaarde gesteld op 2 keer de vrije reistijd.
Het oplossend vermogen van het openbaar vervoer is deels gebaseerd op de reistijdverhouding
tussen de twee vervoerwijzen van deur tot deur. Daarom wordt, naast de reistijden met de auto,
ook gekeken naar de reistijden van deur tot deur op de beschreven relaties met het openbaar
vervoer. Over het algemeen wordt een reistijdverhouding van boven de 1,5 als matige OV
kwaliteit gezien. Bij waarden onder de 1,5 wordt het OV een reëel alternatief voor de auto. De
reistijden zijn bepaald aan de hand van de website 9292ov.nl. Vervolgens zijn reistijdwinsten voor
OV bepaald aan de hand van de mobiliteitsscan. Voor de maatregelen aan het wegennet zijn
reistijdwinsten bepaald op basis van VENOM 2016.
Overigens is in deze fase geen informatie beschikbaar over deur-tot-deur reistijden, omdat de
losse maatregelen slechts een deel van de knelpunten oplossen. Dit leidt ertoe dat maatregelen
weliswaar de reistijd op het deel van het tracé verbeteren waar de maatregel getroffen wordt,
maar zonder de combinatie met andere maatregelen leidt dit op andere delen van hetzelfde
tracé tot vertragingen. In combinaties (maatregelpakketten) zal dit wel nader beschouwd
(kunnen) worden.
Knelpunten
Analyse van de modelresultaten laat zien op welke delen van het verkeersnetwerk vertraging
ontstaat en waar de knelpunten liggen. Een robuust knelpunt is een knelpunt dat zowel in het
laag en hoog scenario voorkomt. De additionele knelpunten treden alleen op in het
hoog-scenario. Ook op het regionaal en stedelijk wegennetwerk kunnen een aantal knelpunten
worden geïdentificeerd die van betekenis zijn voor de afwikkeling van het verkeer in de corridor.
Met behulp van de mobiliteitsscan en VENOM worden de netwerkbelastingen op deze
netwerkdelen vastgesteld. Het gaat daarbij om de verhouding tussen de intensiteit en de
capaciteit van de weg.
Bij een I/C-verhouding onder 0,8 is er een goede doorstroming. Bij een oplopende I/C-verhouding
zal er in toenemende mate filevorming ontstaan.
• I/C < 0,8
Goede doorstroming
• I/C tussen 0,8 en 0,9
Matige doorstroming
• I/C >0,9
Slechte doorstroming
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Op basis van deze benaderingen zijn een aantal knelpunten in de afwikkeling van het verkeer
benoemd in de verschillende regio’s.
Kruispuntverzadiging
De kruispuntverzadiging is een maat voor de belastinggraad van een kruispunt. Onder een
verzadigingsgraad van 0,75 kan een kruispunt het verkeer nog goed verwerken. Bij een hogere
verzadiging nemen de afwikkelingsproblemen toe. In het algemeen zijn conclusies ten aanzien
van kruispuntverzadiging getrokken op basis van de wijzigingen in hoeveelheid verkeer. Indien de
hoeveelheid verkeer toeneemt neemt de kruispuntverzadiging toe en als de hoeveelheid verkeer
afneemt, neemt deze af. Aan de hand van effecten op wegvakniveau is een inschatting gedaan op
kruispuntniveau. Hiervoor is gekozen, omdat de meeste maatregelen relatief weinig impact
hebben op de kruispunten. Ten aanzien van overwegen heeft de inschatting van de meer of
minder tijd dat de overweg gesloten was een rol gespeeld in de afweging.
Voor een aantal specifieke punten in Purmerend zijn de verzadigingsgraden berekend. Dit is
gedaan op basis van verkeersstromen uit VENOM en berekeningen in gangbare verkeerskundige
softwareprogramma’s COCON (verkeerslichtenberekeningen) en de
meerstrookrotondeverkenner (rotondes)
Ruimtelijk interacties
De interactie tussen de gebieden in de corridor is de onderliggende, verklarende variabele voor
de autoverplaatsingen. De uit te voeren analyse beschrijft welke de belangrijkste relaties zijn.
De volgende analyses worden uitgevoerd:
• het afleiden van ingedikte HB-matrix voor alle vervoerswijzen voor een nader te
definiëren aggregatie van zones;
• het uitvoeren van selected link analyses om inzicht te verkrijgen in de distributie
effecten op de A7 tussen Amsterdam en Hoorn.
Het uitvoeren van een selected link analyse is een uitstekende manier om na te gaan welke
herkomst-bestemmingsrelaties een bijdrage leveren aan het ontstaan van knelpunten in het
verkeerswegennet. Op basis van een selected link analyse kan bijvoorbeeld nagegaan worden
welk deel van het verkeer op een wegvak als doorgaand verkeer kan worden bestempeld.
Beoordeling
De beoordeling op bereikbaarheid voor fiets, OV en auto hebben is uitgesplitst in een
beoordeling op reistijd, (inschattingen van tijden voor de verschillende modaliteiten), I/C
verhouding en kruispuntverzadiging. Bij de beoordeling is specifiek gekeken naar het specifieke
effect van de maatregel, het gebied waarbinnen een maatregel wordt getroffen en de reikwijdte
van het effect. Voor de reikwijdte van het effect is onderscheid gemaakt in de beoordeling op
lokaal en corridorbreed effect. Door het gebruik van verschillende bronnen en tools om een
beoordeling te kunnen geven van de verschillende maatregelen is het moeilijk om de
maatregelen kwantitatief met elkaar te vergelijken. Uitvoer van de mobiliteitsscan, VENOM en
losse berekeningen met bijvoorbeeld COCON geven een verschillend beeld van de bereikbaarheid
op een verschillend detailniveau. Gelijk aan de beoordelingen van reistijd, I/C verhouding is
daarom ook de totale beoordeling van bereikbaarheid in de meeste gevallen niet gekwantificeerd
maar bepaald door expert judgement. De onderbouwingen zijn weergegeven bij de
beoordelingen van de diverse maatregelen.
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Tabel 2.1.1: Beoordeling effecten reistijd
Beoordeling
grote positieve effecten
mogelijk of beperkte positieve effecten
verwaarloosbare effecten
mogelijk of beperkte negatieve effecten
grote negatieve effecten

++
+
0
--

Omschrijving effect reistijd
Belangrijke afname van de reistijd
Afname van de reistijd
Geen toe- en geen afname van de reistijd
Toename van de reistijd
Belangrijke toename van de reistijd

Tabel 2.1.2: Beoordeling effecten IC-verhouding
Beoordeling
grote positieve effecten

++

mogelijk of beperkte positieve effecten

+

verwaarloosbare effecten
mogelijk of beperkte negatieve effecten

0
-

grote negatieve effecten

--

Omschrijving effect I/C-verhouding
De I/C-verhouding neemt af van een slechte
doorstroming naar een goede doorstroming
De I/C-verhouding neemt af van een slechte naar
een matige of van een matige naar een goede
doorstroming
Geen wezenlijke wijziging van de I/C-verhouding
De I/C-verhouding neemt toe van een goede naar
een matige of van een matige naar een slechte
doorstroming
De I/C-verhouding neemt toe van een goede
doorstroming naar een slechte doorstroming

Tabel 2.1.3: Beoordeling effecten bereikbaarheid
Beoordeling
grote positieve effecten

++

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

2.1.4

+
0
--

Omschrijving effect kruispuntverzadiging
De kruispuntverzadiging neemt in belangrijke mate
af
De kruispuntverzadiging neemt enigszins af
De kruispuntverzadiging wijzigt niet wezenlijk
De kruispuntverzadiging neemt enigszins toe
De kruispuntverzadiging neemt in belangrijke mate
toe

Modal split
Relevante aspecten
Modal split is de verhouding van het gebruik van verschillende vervoersmiddelen voor alle
verplaatsingen. De modal split kan worden bepaald voor een bestemmings- of herkomstgebied,
voor een bepaalde herkomst-bestemmingsrelatie of bijvoorbeeld voor een doelgroep zoals
bewoners of forenzen van een gebied. Een modal split voor Zaanstad kan zijn: 50% van de
verplaatsingen vindt plaats met de auto, 30% met de fiets en 20% met het OV. De modal split
tussen Utrecht en Amsterdam kan zijn: 50% reist met de trein, 49% met de auto en 1% met de
scooter.
De modal split wordt voor verschillende doelen gebruikt. De modal split van een groep mensen
of van een locatie kan samen met een situatieschets laten zien of er ruimte is voor
gedragsverandering. Stel dat er in een stad veel met de auto gereden wordt, dan kan de modal
split gebruikt worden om te monitoren wat het effect is van beleid om de fiets te promoten.
Inzetten op het maken van snelfietsroutes kan ervoor zorgen dat de modal split van de stad
veranderd ten gunste van de fiets. De modal split kan ook gebruikt worden om de
verkeerssituatie in beeld te brengen.
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De modal split wordt in deze studie ingezet als indicator voor de mate waarin het wegennet
ontlast wordt. Een maatregel waarbij het gebruik van de auto als aandeel van de modal split
daalt, wordt gezien als gunstig. Let wel; als de totale omvang van de vervoersstroom toeneemt,
kan een daling van auto in de modal split toch betekenen dat er de facto meer auto’s op de weg
rijden. Deze maat is daarom niet afzonderlijk van de andere aspecten van mobiliteit te bekijken.
Beoordeling
Voor modal split is het niet zinvol te kijken naar specifieke waarden zoals ‘minder dan 50% auto’,
aangezien de modal split per gebied verschillend is. Daarom wordt gekeken naar de verwachte
verschuiving van het aandeel van de auto binnen de modal split. Aangezien er in de
mobiliteitsscan geen openbaar vervoer cijfers aanwezig zijn, is het niet mogelijk de
mobiliteitsscan te gebruiken voor het berekenen van de verschuiving van de modal split. Hiervoor
zal daarom gebruik worden gemaakt van expert judgement, waarbij de mobiliteitsscan als
ondersteunend hulpmiddel dienst zal doen. Er is sprake van een groot positief effect (++),
wanneer een grote verschuiving te verwachten is ten koste van de auto. Er wordt gesproken over
een positief of negatief effect (+ of -) wanneer een kleine verschuiving in het aandeel van de auto
te verwachten is. Afhankelijk van de inhoud van een maatregel zelf en het gebied waar de
maatregelen, zal bepaald worden of een verschuiving groot of klein te noemen is (zie tabel 2.1.4).
In deze rapportage is voor de overige maatregelen, OV-maatregelen en fietsmaatregelen
specifiek beschreven welke invloed zij hebben op de modal split. Voor de wegmaatregelen is
deze analyse niet gedaan. Een vergelijkbare cijfermatige analyse van de modalsplit is niet
mogelijk gebleken, doordat de analyse van de verkeersmaatregelen verdeeld is over
verschillende verkeersmodellen.
Tabel 2.1.4: Beoordeling effecten modal split
Beoordeling
grote positieve effecten
mogelijk of beperkte positieve effecten
verwaarloosbare effecten

++
+
0

mogelijk of beperkte negatieve effecten
grote negatieve effecten

--
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3

Hoorn – West-Friesland

3.1

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.

Figuur 3.1.1: 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 3.1.2: 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.
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.
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 3.1.3).
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Figuur 3.1.3: 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.

3.2

Bereikbaarheid

3.2.1

Beoordeling
60 61 62 63 65 Poort van Hoorn
Met het realiseren van de Poort van Hoorn en een fietstunnel (en afsluiting voor autoverkeer) ‘t
Keern zal de intensiteit op het onderliggend wegennet (OWN) toenemen, waarbij de
IC-verhouding op de Berkhouterweg zal toenemen tot een kritieke waarde (meer dan 90%, zie
figuur 3.2.1). De IC-verhouding op het HWN zal afnemen. Op de A7 zal meer lucht gecreëerd
worden, op de N302 is er sprake van een verwaarloosbaar effect. De kruispunt verzadiging op het
OWN zal hierdoor een (beperkt) negatief effect ondervinden, waar het HWN een (beperkt)
positief effect ondervindt. De reistijd zal lokaal beperkt negatief veranderen. Op de corridor kan
een positief effect worden ondervonden (zie Tabel 3.2.1).
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Figuur 3.2.1: IC-verhouding OWN en HWN van Hoorn
Tabel 3.2.1: Effecten bereikbaarheid
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
60 61 62 63 65
Poort van
Hoorn

Effect

Effect op reistijd

Lokaal een beperkt negatief
effect, op de corridor een
(beperkt) positief effect.
IC-verhouding
Lokaal een negatief effect.
Kruispunt verzadiging
Lokaal een (beperkt) negatief
effect.
Totaal Bereikbaarheid (auto)
Bereikbaarheid fiets
Lokaal een beperkt positief
effect .
Bereikbaarheid OV
Lokaal een beperkt positief
effect en op de corridor een
verwaarloosbaar effect.
Bereikbaarheid A10
Verwaarloosbaar effect.

Beoordeling
lokaal

Beoordeling
corridorbreed

-

+

+

+

+

0

0

0

74 75 76 77 Vergroten Capaciteit A7 Hoorn-Noord Avenhorn
Het toevoegen van een extra rijstrook op de A7 ter hoogte van Hoorn in combinatie met
uitbreiding op de A8 en A7, leidt tot een toename van circa 3.000 mvt per etmaal (zie
figuur 3.2.2, tussen Hoorn-Noord en Hoorn) en tussen Hoorn en Avenhorn zelfs tot ca. 4500 mvt
per etmaal (zie figuur 3.4). Verkeer neemt eerder hoofdwegennet, afnames op onderliggend
wegennet. De toename is vooral in noordelijke richting waar te nemen en vooral tijdens de
spitsperioden.
Door de extra capaciteit neem de intensiteit weliswaar toe, maar neemt de I/C verhouding af van
maximaal 0,85 tot 0,71 in de ochtendspits en van 0,84 tot onder de 0,70 in de avondspits. De
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maatregelen hebben geen effect op de bereikbaarheid voor OV, fiets en de effecten op de A10
zijn verwaarloosbaar. De maatregel is niet beoordeeld op het OWN. Het lokale positieve effect
geldt ter plekke van de maatregel. Voor deze beoordeling is uitgegaan van de maatregel met de
grootste impact: een volwaardige 3e rijstrook. Een spitsstrook heeft een kleinere capaciteit dan
een volwaardige rijstrook, waardoor het effect kleiner zal zijn. Het effect van een weefvak is nog
kleiner.

Figuur 3.2.2 Verschil etmaalintensiteiten ten opzichte van referentie 2030
Tabel 3.2.2: Effecten bereikbaarheid
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
74 75 76 77
Vergroten
Capaciteit A7
Hoorn-Noord
Avenhorn

Effect

Effect op reistijd

Lokaal een op de corridor een
positief effect
IC-verhouding
Lokaal een groot positief effect.
Kruispunt verzadiging
Lokaal als op de corridor een
verwaarloosbaar effect.
Totaal Bereikbaarheid (auto)
Bereikbaarheid fiets
Geen effect.
Bereikbaarheid OV
Geen effect.
Bereikbaarheid A10
Verwaarloosbaar effect

Beoordeling
lokaal

Beoordeling
corridorbreed

+

+

++
+
0
0
0

+
0
0

74 78 79 80 Vergroten Capaciteit A7 Hoorn – Avenhorn
Het toevoegen van een volwaardige rijstrook op de A7 tussen Hoorn en Avenhorn in combinatie
met uitbreiding op de A8 en A7, leidt tot een toename van circa 4.500 mvt per etmaal, zie
figuur 3.2.2. Verkeer neemt eerder hoofdwegennet, afnames op onderliggend wegennet. De
toename is vooral in noordelijke richting waar te nemen en vooral tijdens de spitsperioden.
Lokaal zal de toename van verkeer leiden tot hogere kruispuntverzadiging, op de corridor zal dit
effect te verwaarlozen zijn.
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Door de extra capaciteit neem de intensiteit weliswaar toe maar neemt de I/C verhouding af van
maximaal 0,99 tot 0,74 in de ochtendspits en van 0,98 tot 0,79 in de avondspits. De maatregelen
hebben geen effect op de bereikbaarheid voor OV, fiets en de effecten op de A10 zijn
verwaarloosbaar. Voor deze beoordeling is uitgegaan van de maatregel met de grootste impact:
een volwaardige 3e rijstrook. Een spitsstrook heeft een kleinere capaciteit dan een volwaardige
rijstrook, waardoor het effect kleiner zal zijn. Het effect van een weefvak is nog kleiner.
Tabel 3.2.3: Effecten bereikbaarheid
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
74 78 79 80
Vergroten
Capaciteit A7
Hoorn –
Avenhorn

Effect

Effect op reistijd

Lokaal een op de corridor een
positief effect
IC-verhouding
Lokaal een groot positief effect
en op de corridor een
verwaarloosbaar effect.
Kruispunt verzadiging
Lokaal als op de corridor een
verwaarloosbaar effect.
Totaal Bereikbaarheid (auto)
Bereikbaarheid fiets
Geen effect.
Bereikbaarheid OV
Geen effect.
Bereikbaarheid A10
Verwaarloosbaar effect

Beoordeling
lokaal

Beoordeling
corridorbreed

+

+

++

+
0
0
0

+
0
0

82 Verleggen aansluiting A7 tussen Hoorn-Noord en Wognum
Met het aanpassen van de huidige aansluiting wordt het bedrijventerrein beter ontsloten.
Tegelijkertijd wordt de N241 minder belast op het stuk tussen de aansluiting op de snelweg en de
rotonde, doordat het bestemmingsverkeer voor het bedrijventerrein hier niet meer langs hoeft.
Dit heeft lokaal een positief effect op de reistijd en de IC-verhouding. Op de kruispunt verzadiging
is er lokaal een groot positief effect. Op de corridor is het effect op deze factoren nihil (zie
tabel 3.2.4).
Tabel 3.2.4: Effecten bereikbaarheid
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
82 Verleggen
aansluiting A7
tussen HoornNoord en
Wognum

Effect

Effect op reistijd

Lokaal een positief effect, op de
corridor een verwaarloosbaar
effect.
IC-verhouding
Lokaal een positief effect, op de
corridor een verwaarloosbaar
effect.
Kruispunt verzadiging
Lokaal een groot positief effect,
op de corridor een
verwaarloosbaar effect.
Totaal Bereikbaarheid (auto)
Bereikbaarheid fiets
Geen effect.
Bereikbaarheid OV
Geen effect.
Bereikbaarheid A10
Verwaarloosbaar effect.

Beoordeling
lokaal

Beoordeling
corridorbreed

+

0

+

++

+
0
0
0

0
0
0

84 85 86 87 102 Herinrichting Provinciale weg tussen A7 en ’t Keern
Het principe van een groene golf kan alleen worden toegepast als de afstanden tussen de
kruispunten groot genoeg zijn om tussendoor een zijrichting groen te geven, of als de afstand zo
kort is dat de kruispunten gekoppeld worden. In de basis is het grootste voordeel van een groene
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golf een verbeterde doorstroming voor de hoofdrichting, een belangrijk nadeel is dat verkeer op
de zijtakken langer moet wachten en daarom een grotere verliestijd kent.
Om voor dit specifieke traject tot een correcte conclusie te komen is meer informatie benodigd.
In theorie zou een groene golf voor de hoofdrichting, lokaal een verbeterde reistijd, ICverhouding en kruispunt verzadiging betekenen, voor de zijrichtingen zal dit echter (enigszins)
negatief beïnvloed worden.
Door de ongelijkvloerse kruising van het langzaam verkeer zal de reistijd, IC-verhouding en
kruispuntverzadiging voor het langzaam verkeer verbeteren, op het volledige traject zal dit echter
verwaarloosbaar zijn.
Tabel 3.2.5: Effecten bereikbaarheid
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
84 85 86 87 102
Herinrichting
Provinciale weg
tussen A7 en ’t
Keern

3.3

Modal split

3.3.1

Beoordeling

Effect

Effect op reistijd

Lokaal – voor de hoofdrichting –
positief, op de corridor nihil.
IC-verhouding
Lokaal – voor de hoofdrichting –
positief, op de corridor nihil.
Kruispunt verzadiging
Lokaal – voor de hoofdrichting –
positief, op de corridor nihil.
Totaal Bereikbaarheid (auto)
Bereikbaarheid fiets
Lokaal een minimaal positief
effect.
Bereikbaarheid OV
Geen effect.
Bereikbaarheid A10
Geen effect.

Beoordeling
lokaal

Beoordeling
corridorbreed

+

0

+
+
+
0

0

0
0

0
0

Het aspect modal split is beoordeeld voor de maatregelen die niet direct ingrepen aan de wegen
zijn. De maatregelen aan het wegennet leiden tot een toename van het autoverkeer en hebben
daarmee een negatief op de modal split. De beoordeling van de modal split voor de Poort van
Hoorn is in onderstaande tabel opgenomen.

3.3.1.1

Hoorn
Maatregel Hoorn

Effect

60 61 62 63 65 Poort van Hoorn

Door de verdichting van woningen, voorzieningen en
bedrijven rondom het station zal de Modal Split ten
gunste van het Openbaar Vervoer verschuiven. Een goede
kwaliteit van het Openbaar Vervoer is een van de
voorwaarden om TOD’s tot een succes te maken.
Het verleggen van de aansluiting zal het comfort van de
autogebruiker met bestemming het bedrijventerrein
vergroten, het zal echter niet leiden tot een verschuiving
van de Modal Split.

82 Verleggen aansluiting A7 tussen
Hoorn-Noord en Wognum
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4

Purmerend – Waterland

4.1

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.

Figuur 4.1.1: Overzicht van maatregelen in het gebied
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8 13 verdichten woningen rondom OV – knooppunten
Deze maatregel bestaat uit het bouwen van woningen in de omgeving van station Purmerend
Overwhere, 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 een OV-knooppunt ten opzichte van een ´willekeurige´ verdeling over
Purmerend.

Figuur 4.1.2: 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.
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Figuur 4.1.3: Links aansluiting Purmerend (5) en rechts de plaats (rood omcirkeld) van VRI’s op de Zuiddijkroute

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

Figuur 4.1.4: principeoplossing maatregel 32a
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32b Vergroten capaciteit A7 2x3 – 2 hele aansluitingen
Tracé A7 Purmerend 2x3 met vluchtstroken en een extra hoge brug tussen afrit Purmerend (5) en
Purmerend Zuid (6).
33a Vergroten capaciteit A7 2x3 – rechttrekken A7
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.
33b Vergroten capaciteit A7 2x3 – rechttrekken A7 verdiepte ligging
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.

Figuur 4.1.5: 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. Een eventuele andere aanleiding voor de reconstructie van de kruising zou het
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realiseren van een verbeterde fietsverbinding (maatregel 51, zie hoofdstuk 6) zijn. In dat geval
gaat het om een lokale uitwerking.

Figuur 4.1.6: 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.

Figuur 4.1.7: Rotondes in de route vanaf het station Purmerend Overwhere naar de N244

176a Purmerend-Zuid – Knooppunt Zaandam vervangen spitsstrook door volwaardige 3e 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.
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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 wordt vervangen door 2x4 rijstroken. Voor deze
maatregel is gekeken naar verbreding in de middenberm. Dit blijkt mogelijk tussen PurmerendZuid 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 Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.).

Figuur 4.1.8: locatie ongelijkvloerse kruising met spoorlijn
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4.2

Bereikbaarheid

4.2.1

Beoordeling
8 13 verdichten woningen rondom OV – knooppunten
Deze maatregel betreft het bouwen van woningen in de omgeving van OV-knooppunten. Deze
nieuw te bouwen woningen zullen op het onderliggend wegennet op bepaalde wegen zorgen
voor een toename in de intensiteit, op het hoofdwegennet zal er echter een afname zijn van het
aantal auto’s. Dit zal voor de lokale kruispunt verzadiging een klein negatief effect betekenen,
voor het hoofdwegennet een klein positief effect. Het effect op de reistijd voor de auto zal nihil
zijn. De verdichting van de woningen rondom OV knooppunten is voor de bereikbaarheid voor
OV als positief beoordeeld, omdat mensen sneller de trein zullen nemen en het OV eenvoudiger
bereikbaar wordt.
Tabel 4.2.1: Effecten bereikbaarheid
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
8 13 verdichten
woningen
rondom OV –
knooppunten

Effect

Effect op reistijd
IC-verhouding

Beperkt positief effect.
Lokaal een beperkt negatief
effect, op de Corridor een
beperkt positief effect.
Kruispunt verzadiging
Lokaal een beperkt negatief
effect, op de Corridor een
beperkt positief effect.
Totaal Bereikbaarheid (auto)
Bereikbaarheid fiets
De IC-verhouding (-) en reistijd
(+) heffen elkaar lokaal op, op
de corridor geen effect.
Bereikbaarheid OV
Positief effect.
Bereikbaarheid A10
Een beperkt positief effect.

Beoordeling
lokaal

Beoordeling
corridorbreed

0
-

0

-

+

0

+
0

+
+

14 Verruimen capaciteit en aanpak VRI’s Zuiddijk-route
Het verruimen van de capaciteit levert een betere doorstroming op voor lokaal verkeer maar
leidt niet direct tot meer verkeer, wel vergroot het de capaciteit van het OWN van en naar de A7.
De I/C verhouding zal op het OWN licht verbeteren, op de reistijd en de kruispunt verzadiging zal
het effect nihil zijn. Op de corridor is naar verwachting geen effect waarneembaar.
Tabel 4.2.2: Effecten bereikbaarheid
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
14 Verruimen
capaciteit en
aanpak VRI’s
Zuiddijk-route

Effect

Effect op reistijd
IC-verhouding

Geen effect.
Lokaal een klein positief effect
en op de corridor een
verwaarloosbaar effect.
Kruispunt verzadiging
Lokaal een klein positief effect
en op de corridor een
verwaarloosbaar effect.
Totaal Bereikbaarheid (auto)
Bereikbaarheid fiets
Geen effect.
Bereikbaarheid OV
Geen effect.
Bereikbaarheid A10
Geen effect.
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32a Vergroten capaciteit A7 2x3 – 2 halve aansluitingen
Het afwaarderen van twee aansluiting op A7, Purmerend en Purmerend-Zuid leidt tot lokale
veranderingen in verkeersstromen van circa 5.000 motorvoertuigen per etmaal.
Zo is er sprake van afname op de Laan der Continenten en N235 en afname op A7 tussen de
aansluitingen. Anderzijds is er sprake van toename van verkeer op de nieuw te realiseren
parallelweg aan de oostzijde van de A7. Door de verandering van verkeersstromen is de realisatie
van een parallelstructuur om lokale wegen te ontlasten, noodzakelijk.
Lokaal leiden de veranderde verkeersstromen tot toe- en afnames op wegvakniveau maar ook tot
hogere en lagere kruispuntverzadiging op verschillende routes door Purmerend.
Op de A7 neemt het verkeer met circa 6.500 motorvoertuigen toe.
In combinatie met uitbreiding van de capaciteit op de A7 is de I/C verhouding op de A7 in zowel
de ochtendspits als de avondspits afgenomen van 1,00 tot onder de 0,70. Dit leidt tot een groot
positief effect. Dit betekent tevens een positief effect op de reistijd. De kruispuntverzadigingen
zijn neutraal beoordeeld, omdat naast de verbeterde I/C-verhouding ook sprake is van extra
verkeer.
Tabel 4.2.3: Effecten bereikbaarheid
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
32a Vergroten
capaciteit A7
2x3 – 2 halve
aansluitingen

Effect

Effect op reistijd

Lokaal een op de corridor een
positief effect
IC-verhouding
Lokaal een groot positief effect
en op de corridor een
verwaarloosbaar effect.
Kruispunt verzadiging
Lokaal als op de corridor een
verwaarloosbaar effect.
Totaal Bereikbaarheid (auto)
Bereikbaarheid fiets
Geen effect.
Bereikbaarheid OV
Geen effect.
Bereikbaarheid A10
Verwaarloosbaar effect

Beoordeling
lokaal

Beoordeling
corridorbreed

+

+

++

0
+
0
0
0

+
0
0

32b Vergroten capaciteit A7 2x3 – 2 hele aansluitingen
Het vergroten van de capaciteit op de A7 ter hoogte van Purmerend leidt tot een toename van
circa 5.500 motorvoertuigen per etmaal. Door de extra capaciteit neemt het verkeer toe wat leidt
tot een lagere I/C verhouding in de spitsen. Deze neemt in de ochtend namelijk af van 1,00 tot
0,92 en in de avondspits van 1,00 tot 0,93. De I/C verhouding blijft daarmee aan de hoge kant en
dit zal, ondanks een verbetering van de doorstroming wel blijven leiden tot vertragingen.
Toename van verkeer op de toeleidende wegvakken zorgt voor hogere kruispuntvertragingen.
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Tabel 4.2.4: Effecten bereikbaarheid
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
32b Vergroten
capaciteit A7
2x3 – 2 hele
aansluitingen

Effect

Effect op reistijd

Lokaal een op de corridor een
positief effect
IC-verhouding
Lokaal een groot positief effect
en op de corridor een
verwaarloosbaar effect.
Kruispunt verzadiging
Lokaal als op de corridor een
verwaarloosbaar effect.
Totaal Bereikbaarheid (auto)
Bereikbaarheid fiets
Geen effect.
Bereikbaarheid OV
Geen effect.
Bereikbaarheid A10
Verwaarloosbaar effect

Beoordeling
lokaal

Beoordeling
corridorbreed

+

+

+

+
0
0
0

+
0
0

33a Vergroten capaciteit A7 2x3 – rechttrekken A7
Het vergroten van de capaciteit op de A7 ter hoogte van Purmerend leidt tot een toename van
circa 5.500 motorvoertuigen per etmaal. Door de extra capaciteit neemt het verkeer toe wat leidt
tot een lagere I/C verhouding in de spitsen. Deze neemt in de ochtend namelijk af van 1,00 tot
0,92 en in de avondspits van 1,00 tot 0,93. De I/C verhouding blijft daarmee aan de hoge kant en
dit zal, ondanks een verbetering van de doorstroming wel blijven leiden tot vertragingen.
Toename van verkeer op de toeleidende wegvakken zorgt voor hogere kruispuntvertragingen.
Tabel 4.2.5: Effecten bereikbaarheid
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
33a Vergroten
capaciteit A7
2x3 –
rechttrekken
A7

Effect

Effect op reistijd

Lokaal een op de corridor een
positief effect
IC-verhouding
Lokaal een positief effect en op
de corridor een verwaarloosbaar
effect.
Kruispunt verzadiging
Lokaal een negatief effect en op
de corridor een verwaarloosbaar
effect.
Totaal Bereikbaarheid (auto)
Bereikbaarheid fiets
Geen effect.
Bereikbaarheid OV
Geen effect.
Bereikbaarheid A10
Verwaarloosbaar effect

Beoordeling
lokaal

Beoordeling
corridorbreed

+

+

+

-

+
0
0
0

+
0
0

33b Vergroten capaciteit A7 2x3 – rechttrekken A7 verdiepte ligging
Het vergroten van de capaciteit op de A7 ter hoogte van Purmerend leidt tot een toename van
circa 5.500 motorvoertuigen per etmaal. Door de extra capaciteit neemt het verkeer toe wat leidt
tot een lagere I/C verhouding in de spitsen. Deze neemt in de ochtend namelijk af van 1,00 tot
0,92 en in de avondspits van 1,00 tot 0,93. De I/C verhouding blijft daarmee aan de hoge kant en
dit zal, ondanks een verbetering van de doorstroming wel blijven leiden tot vertragingen.
Toename van verkeer op de toeleidende wegvakken zorgt voor hogere kruispuntvertragingen.
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Tabel 4.2.6: Effecten bereikbaarheid
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
33b Vergroten
capaciteit A7
2x3 –
rechttrekken A7
verdiepte
ligging

Effect

Effect op reistijd

Lokaal een op de corridor een
positief effect
IC-verhouding
Lokaal een positief effect en op
de corridor een verwaarloosbaar
effect.
Kruispunt verzadiging
Lokaal een negatief effect en op
de corridor een verwaarloosbaar
effect.
Totaal Bereikbaarheid (auto)
Bereikbaarheid fiets
Geen effect.
Bereikbaarheid OV
Geen effect.
Bereikbaarheid A10
Verwaarloosbaar effect

Beoordeling
lokaal

Beoordeling
corridorbreed

+

+

+

-

+
0
0
0

+
0
0

39 Vergroten capaciteit Laan der Continenten 2x2 rijstroken
Het verbreden van de Laan der Continenten leidt niet direct tot meer verkeer, wel vergroot het
de capaciteit van het OWN vanaf de A7. De I/C verhouding zal op het OWN licht verbeteren, op
de reistijd en de kruispunt verzadiging zal het effect nihil zijn. Op de corridor is er geen effect
waarneembaar.
Tabel 4.2.7: Effecten bereikbaarheid
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
39 Vergroten
capaciteit Laan
der
Continenten
2x2 rijstroken

Effect

Effect op reistijd
IC-verhouding

Geen effect.
Lokaal een klein positief effect
en op de corridor een
verwaarloosbaar effect.
Kruispunt verzadiging
Geen effect.
Totaal Bereikbaarheid (auto)
Bereikbaarheid fiets
Geen effect.
Bereikbaarheid OV
Geen effect.
Bereikbaarheid A10
Geen effect.

Beoordeling
lokaal

Beoordeling
corridorbreed

0
+

0

0
0
0
0
0

0
0
0

40 Optimaliseren kruispunten gedempte Where-N235, tweestrooks fietspad richting ZO-Beemster
Het optimaliseren van de kruispunten heeft op zich niet veel effect, op basis van
geprognosticeerde verkeersstromen in 2030 VENOM is er geen doorstromingsprobleem.
Wanneer de maatregelen die effect hebben op de verkeersstromen op de kruispunten worden
doorgevoerd, kunnen er wel knelpunten gaan ontstaan en zijn er wellicht wel maatregelen aan
deze kruispunten nodig. Het effect op de reistijd, IC-verhouding en Kruispunt verzadiging is nihil.
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Tabel 4.2.8: Effecten bereikbaarheid
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
40
Optimaliseren
kruispunten
gedempte
Where-N235,
tweestrooks
fietspad
richting ZOBeemster

Effect

Effect op reistijd
Geen effect.
IC-verhouding
Geen effect.
Kruispunt verzadiging
Geen effect.
Totaal Bereikbaarheid (auto)
Bereikbaarheid fiets
Geen effect.
Bereikbaarheid OV
Geen effect.
Bereikbaarheid A10
Geen effect.

Beoordeling
lokaal

Beoordeling
corridorbreed

0
0
0
0
0
0
0

0

0
0
0

41 Rotondes Allendelaan – Den Uyllaan naar 2-strooks rotondes
Het opwaarderen van de rotondes in de Allendelaan van enkelstrooks naar 2-strooks rotondes
tussen station Overwhere en de N244 heeft op zich niet veel effect. Op basis van
geprognosticeerde verkeersstromen in 2030 VENOM (Hoog) is er geen doorstromingsprobleem.
De knelpunten ontstaan door de fietsers die op de rotonde voorrang hebben. Dit wordt niet
opgelost met het verhogen van de capaciteit voor het wegverkeer. Het effect op de reistijd, ICverhouding en kruispuntverzadiging is nihil.
Tabel 4.2.9: Effecten bereikbaarheid
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
41 Rotonde
Allendelaan –
M.L. Kinglaan
naar 2-strooks
rotonde

Effect

Effect op reistijd
Geen effect.
IC-verhouding
Geen effect.
Kruispunt verzadiging
Geen effect.
Totaal Bereikbaarheid (auto)
Bereikbaarheid fiets
Geen effect.
Bereikbaarheid OV
Geen effect.
Bereikbaarheid A10
Geen effect.

Beoordeling
lokaal

Beoordeling
corridorbreed

0
0
0
0
0
0
0

0

0
0
0

176a Purmerend-Zuid – Knooppunt Zaandam vervangen spitsstrook door volwaardige 3e rijstrook
Het vervangen van de spitsstrook tussen aansluiting Purmerend-Zuid en knooppunt Zaandam
door een volwaardige derde rijstrook levert extra capaciteit. Echter is deze capaciteitsuitbreiding
beperkt tot circa 200 motorvoertuigen meer. Deze extra capaciteit zal met name in de
spitsperioden worden benut, in de ochtend in de richting van Zaandam en in de avond in de
richting van Purmerend. Tegengestelde richtingen en de dalperiode is deze extra capaciteit niet
volledig worden benut. Dit zal leiden tot een toename van slechts enkele honderden
motorvoertuigen per etmaal die gebruik zullen maken van de A7. De extra capaciteit zal een
beperkt effect hebben op zowel de I/C verhouding als de reistijd. Ook zullen
kruispuntverzadigingen op toeleidende wegen niet of nauwelijks veranderen.
Het vervangen van een spitsstrook door een volwaardige rijstrook draagt met name bij aan de
betrouwbaarheid van het wegennet daar een spitsstrook regelmatig wordt afgesloten bij
incidenten of bepaalde weersomstandigheden. Een extra mogelijkheid van 2x3 rijstroken is de
vluchtstrook die weer toegevoegd wordt. Deze kan – wanneer nodig – in een toekomstige
situatie omgebouwd worden tot spitsstrook.
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Tabel 4.2.10: Effecten bereikbaarheid
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
176a
PurmerendZuid –
Knooppunt
Zaandam
vervangen
spitsstrook
door
volwaardige 3e
rijstrook

Effect

Effect op reistijd

Lokaal en op de corridor een
verwaarloosbaar effect
IC-verhouding
Lokaal en op de corridor een
verwaarloosbaar effect
Kruispunt verzadiging
Lokaal en op de corridor een
verwaarloosbaar effect.
Totaal Bereikbaarheid (auto)
Bereikbaarheid fiets
Geen effect.
Bereikbaarheid OV
Geen effect.
Bereikbaarheid A10
Verwaarloosbaar effect

Beoordeling
lokaal

Beoordeling
corridorbreed

0

0

0
0
0
0
0
0

0
0
0

176b Purmerend-Zuid – Knooppunt Zaandam vervangen 2x2 rijstroken met spitsstrook door 2x4
rijstroken
Het uitbreiden van het tracé A7 tussen aansluiting Purmerend-Zuid en knooppunt Zaandam tot 4
rijstroken. De extra capaciteit op dit deel van de A7 leidt in combinatie met het uitbreiden van de
A8 tussen knooppunt Coenplein en knooppunt Zaandam tot een toename van verkeer van circa
8.000 mvt per etmaal. Bij het niet uitbreiden van de capaciteit op de A8 is dit effect naar
verwachting circa 4.000 mvt. Met name in de spitsperioden neemt het verkeer toe met een
duidelijk onderscheid naar richting in beide spitsperioden.
De I/C verhouding daalt in de ochtendspits van 1,00 tot 0,93 en in de avondspits van 0,95 tot 0,81
met een positief effect op de reistijd. De toename van verkeer leidt tot hogere
verzadigingsgraden op kruispunten op naar de A7 toeleidende wegvakken, dus lokaal een
beperkt negatief effect.
Tabel 4.2.11: Effecten bereikbaarheid
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
176b
PurmerendZuid –
Knooppunt
Zaandam
vervangen 2x2
rijstroken met
spitsstrook
door 2x4
rijstroken

Effect

Effect op reistijd

Lokaal en op de corridor een
positief effect
IC-verhouding
Lokaal een groot positief effect.
Kruispunt verzadiging
Lokaal een beperkt negatief
effect.
Totaal Bereikbaarheid (auto)
Bereikbaarheid fiets
Geen effect.
Bereikbaarheid OV
Geen effect.
Bereikbaarheid A10
Verwaarloosbaar effect

Beoordeling
lokaal

Beoordeling
corridorbreed

+

+

++
+
0
0
0

+
0
0

180 Overweg Churchilllaan ongelijkvloers
Het realiseren van een ongelijkvloerse kruising van het spoor door middel van een tunnel voor
zowel gemotoriseerd als langzaam verkeer zal leiden tot een verbeterde verkeersveiligheid. De
IC-verhouding zal lokaal verbeteren doordat de weg niet meer wordt afgesloten om een trein te
laten passeren, daarnaast zal de reistijd lokaal verbeteren om dezelfde reden. De
kruispuntverzadiging zal lokaal niet of nauwelijks effect ondervinden. Op de corridor zal deze
maatregel geen effect hebben.
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Tabel 4.2.12: Effecten bereikbaarheid
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
180 Overweg
Churchilllaan
ongelijkvloers

Effect

Effect op reistijd

Lokaal een positief effect, op de
corridor geen effect.
IC-verhouding
Lokaal een positief effect.
Kruispunt verzadiging
Lokaal een positief effect.
Totaal Bereikbaarheid (auto)
Bereikbaarheid fiets
Lokaal een positief effect.
Bereikbaarheid OV
Lokaal een positief effect, op de
corridor nihil.
Bereikbaarheid A10
Geen effect.
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4.3

Modal split

4.3.1

Beoordeling
Het aspect modal split is beoordeeld voor de maatregelen die niet direct ingrepen aan de wegen
zijn. De maatregelen aan het wegennet leiden tot een toename van het autoverkeer en hebben
daarmee een negatief op de modal split. De beoordeling van de modal split voor het verdichten
van woningen rondom de stations in Purmerend is in onderstaande tabel opgenomen.
Tabel 4.3.1: Effecten modal split
Maatregelen Purmerend
8 13 verdichten woningen rondom
OV – knooppunten

Effect
Door de verdichting van woningen, voorzieningen en
bedrijven rondom het station zal de Modal Split ten
gunste van het Openbaar Vervoer verschuiven. Een goede
kwaliteit van het Openbaar Vervoer is een van de
voorwaarden om TOD’s tot een succes te maken.
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5

Zaanstreek

5.1

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.

Figuur 5.1.1: Overzicht van maatregelen in het gebied

4a 7 Vergroten capaciteit A8 tussen kp Zaandam - kp Coenplein (2x4)
Deze komt te vervallen, is namelijk de referentiesituatie, waarbij zelfs nu al in de spits
spitsstroken worden opgesteld.
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 (noodzakelijk?). Exclusief het verwijderen van de verzorgingsplaatsen
langs de A8.
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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, via een Tracébesluit beschikbaar maken van deze rijstroken.
111 Knooppunt ontwikkeling TOD Kogerveld
De gebiedsopgave voor Kogerveld is het verbeteren van de multimodale bereikbaarheid van de
locatie Kogerveld. Het doel is een combinatie van wonen, voorzieningen, (para)-medische en
zakelijke dienstverlening. De betreffende locaties zijn de extensief gebruikte gebieden (o.a.
sportvelden) ten zuiden van het station en de bedrijfsterreinen ten noorden van het station (zie
figuur 5.1.2). Knooppunt ontwikkeling moet gepaard gaan met een wijziging in de dienstregeling,
waarmee het station intensiever gebruikt wordt.

Figuur 5.1.2: 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 (zie figuur 5.1.3).
Knooppunt ontwikkeling moet gepaard gaan met een wijziging in de dienstregeling, waarmee het
station intensiever gebruikt wordt.
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Figuur 5.1.3: Ligging TOD ontwikkeling Zaandijk Zaanse Schans

114 Verbinding tussen N516 Kolkweg en Verl. Stellingweg (naar S118)
Deze maatregel betreft het realiseren van een nieuwe verbinding tussen de Kolkweg en de
Verlengde Stellingweg om de aansluiting en de kruisingen onder de A8 te ontlasten. Ligging van
deze maatregel is nog niet geheel duidelijk (zie Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.).

Figuur 5.1.4: 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 2 uur (7.00 – 9.00 uur en 16.00 – 18.00 uur).
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Figuur 5.1.5: 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 (afrit 3) aanvullen met een afrit vanuit westelijke richting en een
toerit in oostelijke richting (aanpassingen aan omcirkelde aansluiting in figuur 5.1.6). Deze
maatregel helpt mede om de problemen bij de Guisweg op te lossen.
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.
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123 Afsluiten A8 afrit 2 Zaandijk
Afsluiten van af- en toerit Zaandijk (afrit 2) van de A8 (zie de kruisen in figuur 5.1.6). Deze
maatregel is aan de orde indien voorzien is in het volledig maken van aansluiting 3 en het
ongelijkvloers maken van de spoorwegovergang Guisweg.

Figuur 5.1.6: 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 Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.), 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 (zie figuur 5.1.7).
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Figuur 5.1.7: Ligging nieuwe aansluiting op de N516. (rood omcirkeld) en verbreding N516 (rode lijn langs de
weg)

135 Vaste oeververbinding Noordzeekanaal
Op dit moment wordt de vorm van de oeververbinding tussen het Hembrugterrein en Westpoort
(bestaande Hempont) nog niet gedefinieerd (tunnel, vaste brug of beweegbare brug). 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, maar onderzoek is wenselijk om de aansluiting op bestaande netwerken en ruimtelijke
ontwikkelingen te optimaliseren. 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.
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).
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In het Achtergronddocument Ontwerp en kosten zijn drie varianten uitgewerkt die ingaan op
verschillende aansluitvarianten van de verschillende rijrichtingen in het knooppunt Zaandam. Bij
de beoordeling voor de effecten op leefomgeving is uitgegaan van de variant met de meest
eenvoudige aanpassingen aan het knooppunt.

Figuur 5.1.8: principeoplossing maatregel 154A
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5.2

Bereikbaarheid

5.2.1

Beoordeling
4b 7 Vergroten capaciteit A8 tussen kp Zaandam - kp Coenplein (2x5)
Het vervangen van de spitstroken door volwaardige rijstroken draagt beperkt bij aan een betere
doorstroming doordat de capaciteit slechts beperkt toeneemt. De capaciteit van een volwaardige
rijstrook is namelijk maar enkele honderden voertuigen per uur hoger. Doordat het een
volwaardige rijstrook met vluchtstrook betreft wordt het netwerk wel robuuster aangezien een
spitsstrook vaker wordt gesloten bij incidenten etc. Effect op de I/C verhouding, reistijd en
kruispuntverzadiging is verwaarloosbaar.
Tabel 5.2.1: Effecten bereikbaarheid
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
4b 7 Vergroten
capaciteit A8
tussen kp
Zaandam - kp
Coenplein (2x5)

Effect

Effect op reistijd

Lokaal als op de corridor een
verwaarloosbaar effect.
IC-verhouding
Lokaal als op de corridor een
verwaarloosbaar effect.
Kruispunt verzadiging
Lokaal als op de corridor een
verwaarloosbaar effect.
Totaal Bereikbaarheid (auto)
Bereikbaarheid fiets
Geen effect.
Bereikbaarheid OV
Geen effect.
Bereikbaarheid A10
Verwaarloosbaar effect

Beoordeling
lokaal

Beoordeling
corridorbreed

0

0

0
0
0
0
0
0

0
0
0

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.
Het vergroten van de capaciteit op dit deel van de A8 leidt tot een toename van verkeer. Een
extra rijstrook per richting zorgt voor een toename van circa 4.500 motorvoertuigen op
doorsnede op een gemiddelde werkdag. Toename is vooral waar te nemen in de spitsperioden
met een duidelijke spitsrichting. Door de toename van verkeer naar de A8 neemt de druk op het
onderliggende wegennet ook op diverse plaatsen toe en daarmee wordt de kruispuntverzadiging
ook hoger.
Reistijd en I/C verhouding verbeteren door de capaciteitsuitbreiding. In de ochtendspits zakt de
I/C verhouding van 1,00 naar 0,93 en in de avondspits zakt de I/C verhouding van 1,00 naar 0,81.
Een toename van verkeer op de corridor door een capaciteitsuitbreiding op dit deel van de A8
leidt tot een hogere I/C verhouding op andere delen van de corridor als daar de capaciteit
ongewijzigd blijft.
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Tabel 5.2.2: Effecten bereikbaarheid
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
4c 7 Vergroten
capaciteit A8
tussen kp
Zaandam - kp
Coenplein (2x6)

Effect

Effect op reistijd

Lokaal een positief effect en op
de corridor een verwaarloosbaar
effect.
IC-verhouding
Lokaal een positief effect en op
de corridor een verwaarloosbaar
effect.
Kruispunt verzadiging
Lokaal een negatief effect en op
de corridor een verwaarloosbaar
effect.
Totaal Bereikbaarheid (auto)
Bereikbaarheid fiets
Geen effect.
Bereikbaarheid OV
Geen effect.
Bereikbaarheid A10
Verwaarloosbaar effect

Beoordeling
lokaal

Beoordeling
corridorbreed

+

0

+

-

+
0
0
0

0
0
0

5 6 Aanpassing aan kp Coenplein, richting Coentunnel
Het in gebruik nemen van de rijstroken in knooppunt Coenplein biedt extra capaciteit en leidt tot
hogere verkeersintensiteiten. De extra capaciteit zal in combinatie met het opwaarderen van de
A8 leiden tot een toename van verkeer van circa 4.500 motorvoertuigen per etmaal. De effecten
zijn bij combinatie van maatregel 4c 7 gelijk.
Tabel 5.2.3: Effecten bereikbaarheid
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
5 6 Aanpassing
aan kp
Coenplein,
richting
Coentunnel

Effect

Effect op reistijd

Lokaal een positief effect en op
de corridor een verwaarloosbaar
effect.
IC-verhouding
Lokaal een positief effect en op
de corridor een verwaarloosbaar
effect.
Kruispunt verzadiging
Lokaal een negatief effect en op
de corridor een verwaarloosbaar
effect.
Totaal Bereikbaarheid (auto)
Bereikbaarheid fiets
Geen effect.
Bereikbaarheid OV
Geen effect.
Bereikbaarheid A10
Verwaarloosbaar effect

Beoordeling
lokaal

Beoordeling
corridorbreed

+

0

+

-

+
0
0
0

0
0
0

111 Knooppunt ontwikkeling TOD Kogerveld
Deze maatregel betreft het bouwen van woningen in de omgeving van OV-knooppunten, in
plaats van nieuwbouw elders. Deze nieuw te bouwen woningen zullen op het onderliggend
wegennet op bepaalde wegen zorgen voor een lichte toename in de intensiteit, op het
hoofdwegennet is er (door meer OV-gebruik) een afname zijn van het aantal auto’s. Dit zal op de
lokale kruispunt verzadiging nauwelijks effect hebben, voor het hoofdwegennet een klein positief
effect. Het effect op de reistijd zal nihil zijn. Vanaf een TOD kan het OV op reistijd naar
centrumlocaties concurreren met de auto. Het effect van minder verkeer op hoofdwegen is
relatief beperkt en zal corridorbreed (voor ander verkeer) niet leiden tot belangrijke
reistijdverschillen.
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Tabel 5.2.4: Effecten bereikbaarheid
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
111 Knooppunt
ontwikkeling
TOD Kogerveld

Effect op reistijd
IC-verhouding

Effect

Beoordeling
lokaal

Beoordeling
corridorbreed

Beperkt positief effect.
Lokaal een beperkt negatief
effect, op de Corridor een
beperkt positief effect.

0
-

0

Kruispunt verzadiging
Totaal Bereikbaarheid (auto)
Bereikbaarheid fiets
De IC-verhouding (-) en reistijd
(+) heffen elkaar lokaal op, op
de corridor geen effect.
Bereikbaarheid OV
Bereikbaarheid A10
Een beperkt positief effect.

0
0
0

0

+
0

+
0

112 Knooppunt ontwikkeling TOD Zaandijk Zaanse Schans
De (her)ontwikkeling van Zaandijk Zaanse Schans leidt tot een kleine afname in de IC-verhouding
van het hoofdwegennet, lokaal wordt een kleine toename verwacht. De kruispunt verzadiging zal
nauwelijks veranderen en het effect op de reistijd is hierdoor nihil. Door de verandering in de
dienstregelen zal de bereikbaarheid van het OV (beperkt) positief veranderen. Voor de fiets zal er
nauwelijks iets veranderen. De IC-verhouding gaat vermoedelijk omhoog, maar de kruispunt
verzadiging omlaag, hierdoor zal de reistijd ongeveer gelijk blijven.
Tabel 5.2.5: Effecten bereikbaarheid
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
112 Knooppunt
ontwikkeling
TOD Zaandijk
Zaanse Schans

Effect

Effect op reistijd
IC-verhouding

Geen effect.
Lokaal een beperkt negatief
effect, op de corridor een
beperkt positief effect.
Kruispunt verzadiging
Verwaarloosbaar effect.
Totaal Bereikbaarheid (auto)
Bereikbaarheid fiets
Verwaarloosbaar effect.
Bereikbaarheid OV
Beperkt positief effect.
Bereikbaarheid A10
Verwaarloosbaar effect.

Beoordeling
lokaal

Beoordeling
corridorbreed

0
-

0

0
0
0
+
0

0
+
0

114 Verbinding tussen N516 Kolkweg en Verl. Stellingweg (naar S118)
Het toevoegen van een extra verbinding tussen de N516 en de Verlengde Stellingweg zorgt voor
een afname van de verkeersdruk op de N516 bij viaduct A8 met ca. 1.100 mvt per etmaal per
richting. De realisatie van deze extra verbinding leidt tot een beperkte omslag van routes, de
toename op de N516 is circa 200 mvt. Het effect op de reistijd zal zowel lokaal als op de corridor
nihil zijn, de IC-verhouding zal met name lokaal verbeteren, het effect op de kruispuntverzadiging
is lokaal positief en op de corridor verwaarloosbaar.
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Tabel 5.2.6: Effecten bereikbaarheid
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
114 Verbinding
tussen N516
Kolkweg en
Verl.
Stellingweg
(naar S118)

Effect

Effect op reistijd
IC-verhouding

Geen effect.
Lokaal een positief effect, op de
corridor verwaarloosbaar.
Kruispunt verzadiging
Lokaal een positief effect, op de
corridor verwaarloosbaar.
Totaal Bereikbaarheid (auto)
Bereikbaarheid fiets
Geen effect
Bereikbaarheid OV
Geen effect
Bereikbaarheid A10
Geen effect

Beoordeling
lokaal

Beoordeling
corridorbreed

0
+

0

+
+
0
0
0

0
0
0

116 134 138 145 Brugopeningsregimes Zaanstad
De functie “typisch verkeer” in Google Maps laat zien dat er in de spits rondom de bruggen in
Zaandam vertraging ontstaat op de toeleidende wegen (zie figuur 5.2.1). Op de A8 lost deze
vertraging op zodra de brug gepasseerd is, de andere wegen blijven er in de spits langer last van
hebben. Deze vertragingen lossen voor het verkeer pas op wanneer deze de A7 bereiken, op de
wegen zelf lossen de vertragingen grotendeels op wanneer de spits voorbij is. Er blijft altijd wat
vertraging aanwezig door het regelmatige openen van de bruggen. Wanneer de bruggen in de
spits gesloten blijven voor de scheepvaart zal dit de doorstroming in heel Zaandam verbeteren,
waarbij het verkeer dat van west naar oost/zuidoost vertrekt het meeste profijt heeft. De ICverhouding zal tevens verbeteren doordat de capaciteit van de weg de volledige tijd beschikbaar
is. De kruispunt verzadiging zal lokaal een groot positief effect ondervinden, doordat de
wachtrijen zich niet meer uitstrekken tot het volgende kruispunt. Op de corridor zal het effect
voor de kruispuntverzadiging nihil zijn.

Figuur 5.2.1: Vertraging in de spits rondom de bruggen in Zaandam (Bron: Google Maps, 2016)
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Tabel 5.2.7: Effecten bereikbaarheid
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
116 134 138 145
Brugopeningsregimes
Zaanstad

Effect

Effect op reistijd

Lokaal een groot positief
effect, op de corridor een
positief effect.
IC-verhouding
Lokaal een groot positief
effect, op de corridor een
positief effect.
Kruispunt verzadiging
Lokaal een groot positief
effect, op de corridor een
positief effect.
Totaal Bereikbaarheid (auto)
Bereikbaarheid fiets
Geen effect.
Bereikbaarheid OV
Positief effect.
Bereikbaarheid A10
Mogelijk positief effect.

Beoordeling
lokaal

Beoordeling
corridorbreed

++

+

++

++

++
0
+
0

+
+
+

121 122 124 128 129 Aansluiting A8 Zaandijk West tweezijdig maken
Het tweezijdig maken van de aansluiting A8 Zaandijk West in combinatie met het afsluiten van
afrit 2 Zaandijk zorgt voor een verschuiving van verkeerstromen en leidt op een deel van de A8
tot een toename van verkeer. Met afnames rondom N515, N203 (ten noorden van A8) en
toename rondom aansluiting Zaandijk-West en met name op de Guisweg. Door de gewijzigde
verkeersstromen worden bepaalde kruispunten ontlast maar neemt de verkeersdruk op andere
kruispunten toe. De verzadigingsgraad neemt op het kruispunt Guisweg-Provinciale weg toe
maar zal afnemen op rotonde Guispad –Westerkoogweg. Effecten zijn lokaal groot maar zullen
op de corridor beperkt of verwaarloosbaar zijn.
Voor het OV leidt het ongelijkvloers maken van de kruising met het spoor tot een positieve
beoordeling. De robuustheid van de lijn neemt hiermee toe en hiermee wordt een van de
knelpunten voor het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) weggenomen. Daarom scoort deze
maatregel zowel lokaal als corridorbreed als beperkt positief.
Tabel 5.2.8: Effecten bereikbaarheid
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
121 122 124
128 129
Aansluiting A8
Zaandijk West
tweezijdig
maken

Effect

Effect op reistijd

Lokaal een positief effect en op
de corridor een verwaarloosbaar
effect.
IC-verhouding
Lokaal een positief effect en op
de corridor een verwaarloosbaar
effect.
Kruispunt verzadiging
Lokaal een negatief effect en op
de corridor een verwaarloosbaar
effect.
Totaal Bereikbaarheid (auto)
Bereikbaarheid fiets
Geen effect.
Bereikbaarheid OV
Geen effect.
Bereikbaarheid A10
Verwaarloosbaar effect
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123 Afsluiten A8 afrit 2 Zaandijk
Het afsluiten van afrit 2 Zaandijk in combinatie met het tweezijdig maken van de aansluiting A8
Zaandijk West zorgt voor een verschuiving van verkeerstromen en leidt op een deel van de A8 tot
een toename van verkeer. Met afnames rondom N515, N203 (ten noorden van A8) en toename
rondom aansluiting Zaandijk-West en met name op de Guisweg. Door de gewijzigde
verkeersstromen worden bepaalde kruispunten ontlast maar neemt de verkeersdruk op andere
kruispunten toe. De verzadigingsgraad neemt op het kruispunt Guisweg-Provinciale weg toe
maar zal afnemen op rotonde Guispad –Westerkoogweg. Effecten zijn lokaal groot, zowel positief
en negatief, maar zullen op de corridor beperkt of verwaarloosbaar zijn.
Tabel 5.2.9: Effecten bereikbaarheid
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
123 Afsluiten
A8 afrit 2
Zaandijk

Effect

Effect op reistijd

Lokaal een positief effect en op
de corridor een verwaarloosbaar
effect.
IC-verhouding
Lokaal een positief effect en op
de corridor een verwaarloosbaar
effect.
Kruispunt verzadiging
Lokaal een negatief effect en op
de corridor een verwaarloosbaar
effect.
Totaal Bereikbaarheid (auto)
Bereikbaarheid fiets
Geen effect.
Bereikbaarheid OV
Geen effect.
Bereikbaarheid A10
Verwaarloosbaar effect

Beoordeling
lokaal

Beoordeling
corridorbreed

+

0

+

0

+
0
0
0

0
0
0

132 Verbreding N516 Kolkweg
Deze maatregel is samen met maatregel 133 beoordeeld. Samen leiden deze maatregelen tot
een toename van circa 6.000 – 7.500 mvt per etmaal op de N516. Dit leidt tevens tot een afname
van circa 5.400 mvt op de S155 Wibautstraat en een verschuiving van het verkeer in de wijk
Poelenburg waar een toename van circa 4.300 mvt richting de N516 zal zijn. Lokaal zal er een
klein positief effect zijn op de reistijd, op de corridor zal dit verwaarloosbaar zijn. De ICverhouding en kruispuntverzadiging veranderen met name lokaal zeer sterk, de ene route zal
positief veranderen, de andere mogelijk een negatief effect ondervinden, het positieve zal hier
echter overheersen. Op de corridor zal het effect eveneens te verwaarlozen zijn op beide punten.
Tabel 5.2.10: Effecten bereikbaarheid
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
132 Verbreding
N516 Kolkweg

Effect

Effect op reistijd

Lokaal een positief effect, op de
corridor nihil.
IC-verhouding
Lokaal een positief effect, op de
corridor nihil.
Kruispunt verzadiging
Lokaal een positief effect, op de
corridor nihil.
Totaal Bereikbaarheid (auto)
Bereikbaarheid fiets
Geen effect.
Bereikbaarheid OV
Geen effect.
Bereikbaarheid A10
Geen effect.
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133 Aansluiting N516 x Vlinder t.b.v. wijk Poelenburg en Achtersluispolder
Deze maatregel is samen met maatregel 132 beoordeeld. Samen leiden deze maatregelen tot
een toename van circa 6.000 – 7.500 mvt per etmaal op de N516. Dit leidt tevens tot een afname
van circa 5.400 mvt op de S155 Wibautstraat en een verschuiving van het verkeer in de wijk
Poelenburg waar een toename van circa 4.300 mvt richting de N516 zal zijn. Lokaal zal er een
klein positief effect zijn op de reistijd, op de corridor zal dit verwaarloosbaar zijn. De ICverhouding en kruispuntverzadiging veranderen met name lokaal zeer sterk, de ene route zal
positief veranderen, de andere mogelijk een negatief effect ondervinden, het positieve zal hier
echter overheersen. Op de corridor zal het effect eveneens te verwaarlozen zijn op beide punten.
Tabel 5.2.11: Effecten bereikbaarheid
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
133 Aansluiting
N516 x Vlinder
t.b.v. wijk
Poelenburg en
Achtersluispolder

Effect

Effect op reistijd

Lokaal een positief effect, op de
corridor nihil.
IC-verhouding
Lokaal een positief effect, op de
corridor nihil.
Kruispunt verzadiging
Lokaal een positief effect, op de
corridor nihil.
Totaal Bereikbaarheid (auto)
Bereikbaarheid fiets
Geen effect.
Bereikbaarheid OV
Geen effect.
Bereikbaarheid A10
Geen effect.

Beoordeling
lokaal

Beoordeling
corridorbreed

+

0

+
+
+
0
0
0

0
0
0

135 Vaste oeververbinding Noordzeekanaal
Het vervangen van de veerdienst over het Noordzeekanaal bij het Hembrugterrein door een
vaste oeververbinding leidt tot reistijdwinst (geen wachttijd) en een toename van verkeer op
deze noord-zuid verbinding. Het trekt verkeer uit de regio aan en leidt daarmee lokaal tot hoge
I/C verhoudingen en kruispuntverzadiging. Op de A7 en A8 is een afname van de I/C verhouding
(in de Mobiliteitsscan zakt deze enigszins van > 1,0 naar < 1,0). Er wordt een alternatieve route
geboden voor de A10 (noord). Een brug biedt ook voor de fiets en (nieuw) buslijnen een directe
oeververbinding, zonder wachttijd.
Tabel 5.2.12: Effecten bereikbaarheid
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
135 Vaste
oeververbinding
Noordzeekanaal

Effect

Effect op reistijd

Lokaal een positief effect en op
de corridor een verwaarloosbaar
effect.
IC-verhouding
Lokaal een negatief effect.
Kruispunt verzadiging
Lokaal een negatief effect.
Totaal Bereikbaarheid (auto)
Bereikbaarheid fiets
Lokaal een positief effect.
Bereikbaarheid OV
Lokaal een positief effect en op
de corridor een verwaarloosbaar
effect.
Bereikbaarheid A10
Lokaal een positief effect en op
de corridor een verwaarloosbaar
effect.
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139 140 Afwaarderen A7 Prins Bernardplein - Knooppunt Zaandam
Het afwaarderen van de A7 en het knippen van de verbinding van de A7 naar de A8 noord zorgt
voor een afname van verkeer op (delen van) de A7 en A8 en voor een toename van verkeer op de
N203. Waar men eerst via Prins Bernardplein moest rijden is nu voor verkeer vanuit bijvoorbeeld
Kogerveld een meer directe aansluiting op het hoofdwegennet beschikbaar. De I/C verhouding
op de A8 ten noorden van knooppunt Zaandam verbetert sterk.
Tabel 5.2.13: Effecten bereikbaarheid
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
139 140
Afwaarderen
A7 Prins
Bernardplein Knooppunt
Zaandam

Effect

Effect op reistijd

Lokaal een positief effect en op
de corridor een verwaarloosbaar
effect.
IC-verhouding
Lokaal een sterk positief effect
en op de corridor een
verwaarloosbaar effect.
Kruispunt verzadiging
Lokaal een negatief effect en op
de corridor een verwaarloosbaar
effect.
Totaal Bereikbaarheid (auto)
Bereikbaarheid fiets
Geen effect.
Bereikbaarheid OV
Geen effect.
Bereikbaarheid A10
Verwaarloosbaar effect

Beoordeling
lokaal

Beoordeling
corridorbreed

+

0

++

0

+
0
0
0

0
0
0

154 168 Hoofdrichting richten (Purmerend-Zaandam) in Knooppunt Zaandam
Door het verplaatsen van de hoofdrichting ontstaat een betere doorstroming. De krappe
verbindingsboog verdwijnt waardoor de snelheid hoger kan blijven en een grotere capaciteit
gerealiseerd wordt op dit wegvak. Lokaal verbeteren de reistijd op de A7/A8 en de
kruispuntverzadiging en IC-verhoudingen op het onderliggend wegennet. Het effect op de A10 is
beperkt tot enkele tientallen motorvoertuigen per uur.
Tabel 5.2.14: Effecten bereikbaarheid
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
154 168
Hoofdrichting
richten
(PurmerendZaandam) in
Knooppunt
Zaandam

Effect

Effect op reistijd

Lokaal positief, op de corridor
minimaal positief effect.
IC-verhouding
Lokaal een positief effect.
Kruispunt verzadiging
Lokaal een positief effect.
Totaal Bereikbaarheid (auto)
Bereikbaarheid fiets
Geen effect.
Bereikbaarheid OV
Geen effect.
Bereikbaarheid A10
Minimaal positief effect op de
corridor.
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5.3

Modal split

5.3.1

Beoordeling
Het aspect modal split is beoordeeld voor de maatregelen die niet direct ingrepen aan de wegen
zijn. De maatregelen aan het wegennet leiden tot een toename van het autoverkeer en hebben
daarmee een negatief op de modal split. De beoordeling van de modal split voor de TOD’s is in
onderstaande tabel opgenomen.
Tabel 5.3.1: Effecten modal split
Maatregelen Zaanstreek
111 Knooppunt ontwikkeling TOD
Kogerveld

112 Knooppunt ontwikkeling TOD
Zaandijk Zaanse Schans

Effect
Door de verdichting van woningen, voorzieningen en
bedrijven rondom het station samen met de uitbreiding
van de Hoornlijn zal de Modal Split ten gunste van het
Openbaar Vervoer verschuiven.
Gelijk aan maatregelen 111 zal door de verdichting van
woningen, voorzieningen en bedrijven rondom het station
samen met de uitbreiding van de Hoornlijn zal de Modal
Split ten gunste van het Openbaar Vervoer verschuiven.
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6

Overig

6.1

Inleiding
In dit hoofdstuk zijn de maatregelen beschreven die niet direct aan een regio te koppelen zijn,
maar wel een effect hebben op de economie. Het betreft voornamelijk innovatieve maatregelen,
maatregelen ten behoeve van het openbaar vervoer en de fiets. We beschrijven van een aantal
van de maatregelen hier de stand van zaken op dit gebied, als achtergrond bij de factsheets.

6.2

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 6.2.1). 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 6.2.1: P+R Locatie Edam

51 55 110 Verbeteren regionale fietsverbindingen
Verbeteren regionale fietsverbinding Purmerend – Hoorn en regionale fietsverbinding
Purmerend – Zaanstad. Verbeteren fietsinfrastructuur Zaanstreek – regio Purmerend/
Waterland/ Oostzaan. Purmerend-Hoorn is meest kansrijk als regionale fietsroute, PurmerendZaanstad en Omgeving als Snelfietsroute (hoger niveau). In figuur 6.2.2 zijn de potentiële tracés
voor de regionale / snelfietsverbindingen weergegeven.
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Figuur 6.2.2: Potentiële tracés snelfietsroutes

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 fietsveiligheid 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. Ook een conciërge van het gebied (zoals bij Hoorn Kersenboogerd)
behoort tot de mogelijkheden.
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
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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.
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.) Deze maatregel wordt beoordeeld op de
mogelijkheden en verwachtingen voor deze corridor. 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%.
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 PPA wordt uitgebreid naar decorridor. Pure gedragsbeïnvloeding wordt
beoordeeld in een separate maatregel, zie factsheet 16.
72 Toepassen DRIPS en PRIS
Onderzoek kansen en mogelijkheden innovatieve reis-/routeinformatie, bijv d.m.v. in car
systemen zoals navigatie en gebruik van apps voor smartphones.
97 100 159 160 Goederenvervoer
Het verminderen van goederenvervoer over de weg oa 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).
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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/). De
kosten voor deze verbinding worden geschat op €6 miljoen. In deze kosten is reeds voorzien.
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
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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 reizigers).
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. Een ander
alternatief is dat de overweg Warderweg blijft bestaat als bussluis, en dat overig verkeer omrijdt
(dat gaat om ongeveer 500 meter).
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. Die doorvaarthoogte wordt 7 meter als je
de brug geschikt wil maken voor zaantankers met 3 lagen containers. 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
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(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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6.3

Bereikbaarheid

6.3.1

Beoordeling
48 52 93 165 Realisatie carpoolplaatsen
Met het toevoegen van 385 nieuwe carpoolplaatsen op verschillende locaties bij verschillende
afritten van de A7 wordt het carpoolen gestimuleerd. Als deze realisatie van ca. 400 nieuwe
carpoolplaatsen zal leiden tot nieuwe carpoolers, zal er in het meest positieve geval een afname
van ca. 400 personenauto’s zijn op de A7. De IC-verhouding en kruispunt verzadiging op het
hoofdwegennet (HWN) zullen (minimaal) verbeteren. Afhankelijk van de locatie waar een ieder
parkeert zal het een afname van ca. 400 auto’s zijn op een totale ochtendintensiteit op de A7 van
ca. 4200 tot 6000 auto’s. Hierdoor zal de IC-verhouding verbeteren (van 97 naar 91), maar het zal
geen groot verschil maken op de reistijd.
Dit heeft op het onderliggend wegennet (OWN) een behoorlijk effect, gemiddeld genomen
komen er ca. 80 personenauto’s meer af op de carpoolplaatsen. Dit zijn 160 auto’s per afrit in de
ochtendspits, doordat de carpoolers opgehaald moeten worden. Lokaal kan het effect op de ICverhouding en kruispunt verzadiging negatief zijn door de toename van het aantal
verplaatsingen, dit kan tevens leiden tot een beperkte toename van de reistijd.
Als het realiseren van nieuwe carpoolplaatsen uitsluitend het legaliseren van het huidige illegale
gebruik betreft, zal dit nauwelijks effect hebben op de verkeersafwikkeling. De effecten zijn in dit
geval te verwaarlozen (zie tabel 6.3.1).
Tabel 6.3.1: Effecten bereikbaarheid
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
48 52 93 165
Realisatie
carpoolplaatsen

Effect

Effect op reistijd

Lokaal beperkte negatief effect,
op de corridor verwaarloosbaar
effect.
IC-verhouding
Lokaal beperkte negatief effect,
op de corridor verwaarloosbaar
effect.
Kruispunt verzadiging
Lokaal beperkte negatief effect,
op de corridor verwaarloosbaar
effect.
Totaal Bereikbaarheid (auto)
Bereikbaarheid fiets
Geen effect.
Bereikbaarheid OV
Geen effect.
Bereikbaarheid A10
Verwaarloosbaar effect.

Beoordeling
lokaal

Beoordeling
corridorbreed

-

0

-

-

0
0
0

0
0
0

49 P+R bij Edam – Volendam
Nabij het busstation van Edam wordt een P+R geplaatst ter grootte van 200 parkeerplaatsen (zie
figuur 6.3.1). Dit zal resulteren in een afname van maximaal 200 auto’s op de N247 waar
momenteel de intensiteit in de ochtendspits ca. 650 is. De selected link van dit wegvak laat zien
dat het verkeer met name via de A7 naar Amsterdam (Zuid) rijdt en gedeeltelijk via de N247 naar
Amsterdam Noord en richting Utrecht en Almere. Op een intensiteit van ca. 6200 op de A7 en ca.
6100 op de ring A10 zal het verschil van 200 auto’s niet of nauwelijks verschil maken betreffende
IC-verhouding, kruispunt verzadiging of de reistijd (zie tabel 6.3.2). Lokaal zal het parkeren van
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200 auto’s een beperkt negatief effect hebben op de kruispunt verzadiging en IC-verhouding,
daarmee zal ook de reistijd enigszins verslechteren. Voor de mensen die gebruik maken van de
P+R zal de reistijd mogelijk iets langer worden doordat ze de auto moeten parkeren en
overstappen, in plaats van meteen met de auto door te kunnen rijden naar de eindbestemming.
Anderzijds, wanneer de bus bijvoorbeeld langs de files mag rijden zal de reistijd mogelijk
verkorten.

Figuur 6.3.1: P+R Locatie Edam
Tabel 6.3.2: Effecten bereikbaarheid
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
49 P+R bij Edam
– Volendam

Effect

Effect op reistijd

Lokaal beperkte negatief effect,
op de corridor verwaarloosbaar
effect.
IC-verhouding
Lokaal beperkte negatief effect,
op de corridor verwaarloosbaar
effect.
Kruispunt verzadiging
Lokaal beperkte negatief effect,
op de corridor verwaarloosbaar
effect.
Totaal Bereikbaarheid (auto)
Bereikbaarheid fiets
Geen effect.
Bereikbaarheid OV
Verwaarloosbaar effect.
Bereikbaarheid A10
Verwaarloosbaar effect.

Beoordeling
lokaal

Beoordeling
corridorbreed

-

0

-

-

0
0
0

0
0
0

51 55 110 Verbeteren regionale fietsverbindingen
Binnen de regio Purmerend, Zaandam en Hoorn zijn – volgens de mobiliteitsscan – dagelijks in de
ochtendspits ca. 23.000 verplaatsingen tussen de 3 en 30 km (zie tabel 6.3.3). Stel dat het
verbeteren van de regionale fietsverbindingen zorgt voor een afname van het autoverkeer met
2%, komt dit neer op ca. 450 autoverplaatsingen minder. Per afstandsklasse (3-7km/7-10km/1015km) zijn de ritten (450) verminderd volgens een 6/2/1 verhouding.
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Tabel 6.3.3 Verdeling verplaatsingen over de afstanden binnen de regio's Purmerend, Zaandam en Hoorn.
3-7 km

4743

304

7-10km

2943

101

10-15km

5973

51

15-30km

9166

0

Totaal

22825

457

Hoewel er ca. 450 automobilisten overstapt op de fiets is het effect op de corridor nihil voor de
reistijd, IC-verhouding en kruispunt verzadiging door het grote spreidingsgebied van de
maatregelen. Lokaal zal de reistijd voor de fietsers door de verbeterde fietsverbindingen
vermoedelijk wel verbeteren (zie tabel 6.3.4).
Tabel 6.3.4: Effecten bereikbaarheid
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
51 55 110
Verbeteren
regionale
fietsverbindingen

Effect

Effect op reistijd

Lokaal positief effect, op de
corridor verwaarloosbaar effect.
IC-verhouding
Verwaarloosbaar effect.
Kruispunt verzadiging
Verwaarloosbaar effect.
Totaal Bereikbaarheid (auto)
Bereikbaarheid fiets
Grote positieve effecten.
Bereikbaarheid OV
Verwaarloosbaar effect.
Bereikbaarheid A10
Verwaarloosbaar effect.

Beoordeling
lokaal

Beoordeling
corridorbreed

+

0

0
0
0
++
0
0

0
0
0

57 59 Fietsparkeervoorzieningen bij bushaltes
Het toevoegen van fietsparkeervoorzieningen bij bushaltes leidt niet direct tot meer
fietsbewegingen, het ontbreken van deze voorzieningen echter wel tot minder
fietsverplaatsingen. Indirect kan het echter wel een reden zijn voor voetgangers om over te
stappen op de fiets, waardoor de reistijd van deze personen afneemt. Over het algemeen kan
gezegd worden dat de reistijd verbetert, doordat het parkeren van de fiets eenvoudiger wordt en
daarmee minder tijd kost. Het heeft echter geen effect op de IC-verhouding of kruispunt
verzadiging (zie tabel 6.3.5). Het past ook in het beleid om het aantal haltes te verminderen ten
gunste van de reistijd.
Tabel 6.3.5: Effecten bereikbaarheid
Maatregel (nummer)
Onderwerp
57 59
Fietsparkeervoorzieningen
bij bushaltes

Effect op reistijd

Effect

Beoordeling
lokaal

Beoordeling
corridorbreed

Lokaal positief effect, op
de corridor een
verwaarloosbaar effect.
Verwaarloosbaar effect.
Verwaarloosbaar effect.

+

0

IC-verhouding
Kruispunt
verzadiging
Totaal Bereikbaarheid (auto)
Bereikbaarheid fiets
Positief effect.
Bereikbaarheid OV
Verwaarloosbaar effect.
Bereikbaarheid A10
Verwaarloosbaar effect.
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64, 151 Stimuleren E-bike en fiets
Volgens de mobiliteitsscan zijn er in de ochtendspits in de regio’s Purmerend, Zaandam en Hoorn
– inclusief de plattelandsregio’s – ca. 28.000 autoverplaatsingen tussen de 3 en 30 kilometer. In
tabel 6.3.6 is weergegeven in hoe deze verplaatsingen zich over de verschillende afstanden
verdelen. Verder is in de tabel te lezen in welke mate het aantal autoverplaatsingen zal afnemen
wanneer een fietsprogramma voor de e-bike wordt ingevoerd en deze voor een geschatte 2%
autoreductie zal zorgen over de afstanden tussen de 3 en 30 kilometer. Deze 2% is een aanname
op basis van “Elektrisch Fieten - Marktonderzoek en verkenning” van Fietsberaad (fietsberaad,
2008). Hierin wordt gesteld dat het aantal keer dat Nederlanders de fiets nemen waarschijnlijk
met 3 tot 5% zal toenemen wanneer het bezitten van een elektrische fiets net zo gewoon is als
een normale fiets. Voor woon-werkverkeer wordt in deze situatie een stijging van 4 tot 9%
verwacht. Deze percentages zijn binnen de huidige situatie zeer positief, waardoor de keuze is
gemaakt deze gegevens te vertalen naar 2% autoreductie.
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Tabel 6.3.6: Verdeling van het aantal verplaatsingen binnen de regio's Purmerend, Zaandam en Hoorn met
toevoeging van de plattelandsregio's.
0-3 km

8172

3-7 km

5279

210

7-10km

3764

140

10-15km

7157

140

15-30km

11859

70

Totaal

28059

561

Het aantal autoverplaatsingen zal volgens de berekeningen met ca. 550 afnemen binnen de
regio’s in deze afstandsklassen: 3-7km; 7-10km; 10-15km; en 15-30km. Deze afname is over het
volledige geselecteerde gebied, waarbij alleen een zichtbaar verschil in de mobiliteitsscan te zien
is tussen knooppunt Zaandam en knooppunt Coenplein waar een afname van ca. 70 auto’s wordt
verwacht. De afnames zullen echter niet leiden tot een effect op de reistijd, IC-verhouding of
kruispunt verzadiging, daarvoor is het verschil te klein (zie tabel 6.3.7).
Tabel 6.3.7: Effecten bereikbaarheid
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
64, 151
Stimuleren ebike en fiets

Effect

Effect op reistijd
Verwaarloosbaar effect.
IC-verhouding
Verwaarloosbaar effect.
Kruispunt verzadiging
Verwaarloosbaar effect.
Totaal Bereikbaarheid (auto)
Bereikbaarheid fiets
Positief effect.
Bereikbaarheid OV
Verwaarloosbaar effect.
Bereikbaarheid A10
Verwaarloosbaar effect.

Beoordeling
lokaal

Beoordeling
corridorbreed

0
0
0
0
++
0
0

0

0
0
0

107 Realiseren fietsstraat Keern
Met het realiseren van de fietsstraat ‘t Keern in Hoorn wordt de veiligheid voor fietsers op dit
traject verbeterd, doordat de Provincialeweg en het spoor niet meer gelijkvloers gekruist
worden. Hiermee verbetert tevens de reistijd voor de fietsers (lokaal), en de kruispunt
verzadiging zal eveneens minimaal positief veranderen. Er zal vermoedelijk geen effect op de ICverhouding zijn. Voor autoverkeer zal de overgang gelijk blijven, waardoor de effecten voor het
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autoverkeer nihil zijn. Het enige effect voor het autoverkeer is dat zij geen rekening meer hoeven
te houden met de fietsers. Dit heeft ook een gunstig effect op het treinverkeer. Met
ontruimingstijd voor fietsers hoeft geen rekening meer gehouden te worden. Minder mogelijke
verstoringen levert een betrouwbaardere treindienst op.
Tabel 6.3.8: Effecten bereikbaarheid
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
107 Realiseren
fietsstraat
Keern

Effect

Effect op reistijd
Verwaarloosbaar effect.
IC-verhouding
Verwaarloosbaar effect.
Kruispunt verzadiging
Verwaarloosbaar effect.
Totaal Bereikbaarheid (auto)
Bereikbaarheid fiets
Positief effect.
Bereikbaarheid OV
Verwaarloosbaar effect.
Bereikbaarheid A10
Verwaarloosbaar effect.

Beoordeling
lokaal

Beoordeling
corridorbreed

0
0
0
0
+
0
0

0

0
0
0

108 Vergroten fietsveiligheid fietsenstalling stations Hoorn en Hoogkarspel
Met het verbeteren van de veiligheid op zowel sociaal als fysiek vlak, maar ook het verbeteren
van de stallingsmogelijkheden zal de fietsenstalling meer gebruikt worden. De toename zal naar
verwachting echter niet dusdanig groot zijn dat het lokaal een effect heeft op de IC-verhouding of
de kruispunt verzadiging. De reistijd voor fietsers zal echter enigszins verkort worden doordat de
fiets sneller gestald kan worden. Op de corridor zal voor elk van deze aspecten het effect nihil zijn
(zie tabel 6.3.9).
Tabel 6.3.9: Effecten bereikbaarheid
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
108 Vergroten
fietsveiligheid
fietsenstalling
stations Hoorn
en Hoogkarspel

Effect

Effect op reistijd
Verwaarloosbaar effect.
IC-verhouding
Verwaarloosbaar effect.
Kruispunt verzadiging
Verwaarloosbaar effect.
Totaal Bereikbaarheid (auto)
Bereikbaarheid fiets
Beperkt positief effect.
Bereikbaarheid OV
Verwaarloosbaar effect.
Bereikbaarheid A10
Verwaarloosbaar effect.

Beoordeling
lokaal

Beoordeling
corridorbreed

0
0
0
0
+
0
0

0

0
0
0

16 17 19 68 117 118 152 Mobiliteitsmanagement en werkgeversaanpak
In de factsheet van deze maatregelen staat vermeld dat 3% reductie van de autoritten realistisch
is als uitkomst (bron: Maastricht Bereikbaar). In de mobiliteitsscan is daarom een reductie van 3%
autoverkeer ingevoerd in de regio’s Purmerend, Zaandam en Hoorn met tussengelegen
gebieden. Dit levert een reductie op van in totaal ca. 13.000 auto’s. Deze reductie is verspreidt
over de corridor zoals weergegeven in (zie figuur 6.3.2).
Wanneer inderdaad een autoreductie van 3% wordt gerealiseerd in deze regio’s zal het effect op
de corridor te merken zijn. De IC-verhouding zal positief veranderen, en daarmee ook de
kruispunt verzadiging en de reistijd. Op de A7 zal bijvoorbeeld de IC-verhouding van 100-110%
verbeteren naar 80-90% (zie tabel 6.3.10).
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Figuur 6.3.2: Verspreiding van 3% autoreductie door mobiliteitsmanagement en werkgeversaanpak in de
regio's Hoorn, Purmerend en Zaandam.
Tabel 6.3.10: Effecten bereikbaarheid
Maatregel (nummer)
Onderwerp
16 17 19 68 117 118 152
Mobiliteitsmanagement
en werkgeversaanpak

Effect

Effect op reistijd
Positief effect.
IC-verhouding
Positief effect.
Kruispunt verzadiging
Positief effect.
Totaal Bereikbaarheid (auto)
Bereikbaarheid fiets
Verwaarloosbaar effect.
Bereikbaarheid OV
Verwaarloosbaar effect.
Bereikbaarheid A10
Positief effect.
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Figuur 6.3.3: Het effect van een spitsmijdenproject op de snelwegvakken tussen Hoorn en Amsterdam

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 zoals zichtbaar in
figuur 6.3.3.
Deze maatregel leidt tot een verbeterde IC-verhouding, lagere kruispunt verzadiging en
vermoedelijk een verbeterde reistijd. De verbetering is echter niet groot, het gaat om ca. 450
PAE’s, waarmee de intensiteit op het wegvak tussen Zaandam en Coenplein afneemt van ca.
11.000 naar ca. 10.200 PAE’s per uur in de spits. De IC-verhouding neemt hiermee op de A7 en A8
af van 100-110% naar 90-100% (zie
tabel 6.3.11).
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Tabel 6.3.11: Effecten bereikbaarheid
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
18 164
Spitsmijden

Effect

Effect op reistijd
Beperkt positief effect.
IC-verhouding
Positief effect.
Kruispunt verzadiging
Beperkt positief effect.
Totaal Bereikbaarheid (auto)
Bereikbaarheid fiets
Verwaarloosbaar effect.
Bereikbaarheid OV
Verwaarloosbaar effect.
Bereikbaarheid A10
Beperkt positief effect.

Beoordeling
lokaal

Beoordeling
corridorbreed

+
+
+
+
0
0
+

+

+
0
+

21 24 66 71 120 156 166 DVM en on-trip reisinformatie
Door het verder uitwerken van het dynamisch verkeersmanagement, waarbij speciale aandacht
wordt besteed aan het updaten van VRI’s zal de route-informatie onderweg een boost krijgen.
Met dynamisch verkeersmanagement kan direct worden ingespeeld op knelpunten op de weg
door omleidingsroutes aan te geven, maar ook het verkeer beter verdelen over de verschillende
routes. Hiermee kunnen grote opstoppingen op de weg gedeeltelijk voorkomen worden,
waardoor de doorstroming zo goed mogelijk blijft. Dit heeft een positief effect op de ICverhouding en daarmee ook op de kruispunt verzadiging. Door de omleidingsroutes zal de reistijd
positief worden beïnvloed doordat mensen minder in de file staan (zie tabel 6.3.12).
Tabel 6.3.12: Effecten bereikbaarheid
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
21 22 24 66 71
120 156 166
DVM en on-trip
reisinformatie

Effect

Effect op reistijd
(Lokaal beperkt) Positief effect.
IC-verhouding
(Lokaal beperkt) Positief effect.
Kruispunt verzadiging
(Lokaal beperkt) Positief effect.
Totaal Bereikbaarheid (auto)
Bereikbaarheid fiets
Verwaarloosbaar effect.
Bereikbaarheid OV
Verwaarloosbaar effect.
Bereikbaarheid A10
Beperkt positief effect.

Beoordeling
lokaal

Beoordeling
corridorbreed

+
+
+
+
0
0
+

+

+
0
+

69 95 Bedrijfsvervoer
Bedrijfsvervoer in Hoorn zal naar verwachting 90 tot 180 mensen per dag trekken. In de
mobiliteitsscan is ingevoerd dat 0.6% van de vertrekken/aankomsten in Hoorn gebruik zal maken
van Vanpoolen, dit komt neer op ca. 100 verplaatsingen minder. In de mobiliteitsscan is geen
verschil zichtbaar met dit aantal. Op verschillende linken is een afname van 10 tot 20 PAE te
ontdekken, dit heeft echter geen effect op de corridor. Lokaal zal het een beperkt positief effect
hebben op de kruispunt verzadiging en IC-verhouding. Voor de reistijd zal deze afname geen
effect hebben. Het effect van deze maatregel in Hoorn zal op de corridor verwaarloosbaar zijn.
Wanneer de maatregel verder wordt uitgerold over de regio zal het binnen die regio’s
vermoedelijk niet tot een groter effect leiden. Gezamenlijk kan dit echter wel een beperkt
positief effect voor de corridor opleveren (zie tabel 6.3.13).
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Tabel 6.3.13: Effecten bereikbaarheid
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
69 95
Bedrijfsvervoer

Effect

Effect op reistijd
IC-verhouding

Verwaarloosbaar effect.
Lokaal beperkt positief effect, op
de corridor verwaarloosbaar.
Kruispunt verzadiging
Lokaal beperkt positief effect, op
de corridor verwaarloosbaar.
Totaal Bereikbaarheid (auto)
Bereikbaarheid fiets
Verwaarloosbaar effect.
Bereikbaarheid OV
Verwaarloosbaar effect.
Bereikbaarheid A10
Verwaarloosbaar effect.

Beoordeling
lokaal

Beoordeling
corridorbreed

0
+

0

+
+
0
0
0

0
0
0

70 119 Innovatief mobiliteitsmanagement (met behulp van ITS)
Uit de resultaten van de PraktijkProef Amsterdam (PPA) blijkt dat de ITS-maatregelen positieve
effecten geven op de A10, hoewel niet met zekerheid te zeggen is in welke mate dit zo is,
doordat de maximum snelheid op de A10 is aangepast in dezelfde periode. De ITS-maatregelen
worden (gemiddeld genomen) als geloofwaardig ervaren, waardoor de acceptatie soepel
verloopt. Het uitbreiden naar de regio zal daarom in principe een positief effect hebben. Het
daadwerkelijke effect hangt echter af van de omgeving, gebruikers en exacte maatregelen (zie
tabel 6.3.14).
Tabel 6.3.14: Effecten bereikbaarheid
Maatregel (nummer)
Onderwerp
70 119 Innovatief
mobiliteitsmanagement
(met behulp van ITS)

Effect

Effect op reistijd

Lokaal verwaarloosbaar
effect, op de corridor
beperkt positief effect.
IC-verhouding
Lokaal verwaarloosbaar
effect, op de corridor
beperkt positief effect.
Kruispunt verzadiging
Verwaarloosbaar effect.
Totaal Bereikbaarheid (auto)
Bereikbaarheid fiets
Verwaarloosbaar effect.
Bereikbaarheid OV
Verwaarloosbaar effect.
Bereikbaarheid A10
Lokaal verwaarloosbaar
effect, op de corridor
beperkt positief effect.

Beoordeling
lokaal

Beoordeling
corridorbreed

0

+

0

0
0
0
0
0

+
0
+

97 100 159 160 Goederenvervoer
Momenteel is een kwart tot een derde van het vrachtverkeer in de spits vertraagd. Wanneer er
meer gecombineerde ritten, andere tijden of andere transportmiddelen worden gebruikt voor
het vervoer van de vracht, zal de druk van het vrachtverkeer op het wegennet verminderen.
Afhankelijk van de hoeveelheid vrachtverkeer dat het wegennet in de spits mijdt zal de ICverhouding op deze wegen verbeteren en daarmee tevens de reistijd voor het autoverkeer (zie
tabel 6.3.15).
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Tabel 6.3.15: Effecten bereikbaarheid
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
97 100 159 160
Goederenvervoer

Effect

Effect op reistijd

Lokaal verwaarloosbaar effect,
op de corridor positief effect.
IC-verhouding
Lokaal verwaarloosbaar effect,
op de corridor positief effect.
Kruispunt verzadiging
Lokaal verwaarloosbaar effect,
op de corridor beperkt positief
effect.
Totaal Bereikbaarheid (auto)
Bereikbaarheid fiets
Verwaarloosbaar effect.
Bereikbaarheid OV
Verwaarloosbaar effect.
Bereikbaarheid A10
Lokaal verwaarloosbaar effect,
op de corridor beperkt positief
effect.

Beoordeling
lokaal

Beoordeling
corridorbreed

0

+

0
0

0
0
0
0

+
0
+

105 OV bedrijventerreinen Zaanstreek-Zuid
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 op alle onderdelen. Het extra aanbieden van OV naar
bedrijventerreinen zal tevens leiden tot een positief effect op de bereikbaarheid met OV (lokaal).
Voor de fiets en de A10 is het effect verwaarloosbaar. Gebruik van de fiets wordt niet
gestimuleerd en door de ligging van de bedrijventerreinen en de richting van de spits heeft het
bereikbaar maken van deze terreinen in Zaanstreek-Zuid met het OV geen invloed op de
maatgevende spitsrichtingen.
Tabel 6.3.16: Effecten bereikbaarheid
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
105 OV
bedrijventerreinen
Zaanstreek-Zuid

Effect

Effect op reistijd
Verwaarloosbaar effect.
IC-verhouding
Verwaarloosbaar effect.
Kruispunt verzadiging
Verwaarloosbaar effect.
Totaal Bereikbaarheid (auto)
Bereikbaarheid fiets
Verwaarloosbaar effect.
Bereikbaarheid OV
Verwaarloosbaar effect.
Bereikbaarheid A10
Verwaarloosbaar effect.

Beoordeling
lokaal

Beoordeling
corridorbreed

+
+
+
+
0
+
0

0

0
0
0

103 Verlenging keerspoor Hoorn Kersenboogerd
Het verlengen van het keerspoor heeft geen direct effect op het autoverkeer aangezien er geen
spoorwegovergangen aanwezig zijn op dit traject. Bovendien is er geen effect op de
bereikbaarheid voor de trein, omdat de verlenging niet noodzakelijk is vanwege langere treinen.
Een indirect effect op de bereikbaarheid van de trein kan optreden als het keerspoor niet meer
gebruikt zou kunnen worden. Het effect is daarmee als neutraal beoordeeld voor zowel effect op
reistijd als op IC-verhouding en kruispuntverzadiging.
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Tabel 6.3.17: Effecten bereikbaarheid
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
103 Verlenging
keerspoor
Hoorn
Kersenboogerd

Effect

Effect op reistijd
Verwaarloosbaar effect.
IC-verhouding
Verwaarloosbaar effect.
Kruispunt verzadiging
Verwaarloosbaar effect.
Totaal Bereikbaarheid (auto)
Bereikbaarheid fiets
Verwaarloosbaar effect.
Bereikbaarheid OV
Verwaarloosbaar effect.
Bereikbaarheid A10
Verwaarloosbaar effect.

Beoordeling
lokaal

Beoordeling
corridorbreed

0
0
0
0
0
0
0

0

0
0
0

104 Afteller 4 stations
Door het plaatsen van aftellers wordt de reistijd en de betrouwbaarheid van de dienstregeling
verbeterd. De reistijdwinst is ca. 15 seconde per afteller per trein, reistijdwinst in drgl. kan
oplopen tot 1 minuut (4x afteller). Een reeks aftellers levert robuustheid en reistijdwinst in
dienstregeling. De verwachting is dat de modal split als gevolg van de aftellers nauwelijks
verandert. Door de beperkte verandering van de modal split, zal de IC-verhouding niet relevant
wijzigen. Op de overwegen zal een wat kortere wachttijd voor de auto’s gelden. Lokaal leidt dat
tot een beperkt positief effect.
Tabel 6.3.18: Effecten bereikbaarheid
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
104 Afteller 4
stations

Effect

Effect op reistijd
Verwaarloosbaar effect.
IC-verhouding
Verwaarloosbaar effect.
Kruispunt verzadiging
Verwaarloosbaar effect.
Totaal Bereikbaarheid (auto)
Bereikbaarheid fiets
Verwaarloosbaar effect.
Bereikbaarheid OV
Beperkt positief effect.
Bereikbaarheid A10
Verwaarloosbaar effect.

Beoordeling
lokaal

Beoordeling
corridorbreed

+
0
0
+
0
+
0

0

0
+
0

142 Opheffen snelheidsbeperking tussen station Zaandam en station Kogerveld
Het effect op de reistijd van de auto is nihil. Voor de trein is het effect op de reistijd lokaal gezien
vrij groot, een verschil van 2 minuten in reistijd (wanneer ook maatregel 184, snelheidsverhoging
Hoogkarspel-Hoorn ’t Keern doorgang vindt) kan net het verschil maken in het wel of niet halen
van een overstap en het inhalen van vertraging. Het effect op de reistijd binnen de corridor is
echter nihil te noemen. De IC-verhouding zal niet of nauwelijks veranderen. Door de koppeling
van de overwegaankondiging aan de VRI zal de doorstroming op de kruising van de N203
verbeteren. De rijrichtingen die niet naar de overweg toe gaan zullen groen kunnen krijgen in de
tijd dat de overweg dicht is, terwijl de wachtrij voor de overweg zich voor de kruising zal
bevinden en daarmee wordt voorkomen dat de kruising geblokkeerd raakt.
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Tabel 6.3.19: Effecten bereikbaarheid
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
142 Opheffen
snelheidsbeperking
tussen station
Zaandam en
station Kogerveld

Effect

Effect op reistijd
IC-verhouding
Kruispunt verzadiging

Verwaarloosbaar effect.
Verwaarloosbaar effect.
Lokaal een beperkt positief
effect, op de corridor een
verwaarloosbaar effect.
Totaal Bereikbaarheid (auto)
Bereikbaarheid fiets
Verwaarloosbaar effect.
Bereikbaarheid OV
Beperkt positief effect.
Bereikbaarheid A10
Verwaarloosbaar effect.

Beoordeling
lokaal

Beoordeling
corridorbreed

0
0
+

0

0
0
+
0

0
+
0

143 Glazen wand Zaandam
Effect op de reistijd van treinreizigers zal positief zijn op lokaal niveau, op de corridor zal dit
effect vermoedelijk nihil zijn. Door het verplaatsen van de glazen wand zal het eenvoudiger zijn
over te stappen op een aansluitende trein, waardoor de overstap te halen is voor meer mensen,
wat de gemiddelde reistijd verbeterd. De IC-verhouding veranderd niet of nauwelijks voor zowel
het auto- als treinverkeer. Ook de kruispuntverzadiging zal geen effect ondervinden van deze
maatregel.
Tabel 6.3.20: Effecten bereikbaarheid
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
143 Glazen wand
Zaandam

Effect

Effect op reistijd
IC-verhouding
Kruispunt verzadiging

Verwaarloosbaar effect.
Verwaarloosbaar effect.
Lokaal een beperkt positief
effect, op de corridor een
verwaarloosbaar effect.
Totaal Bereikbaarheid (auto)
Bereikbaarheid fiets
Verwaarloosbaar effect.
Bereikbaarheid OV
Lokaal beperkt positief effect,
op de corridor een
verwaarloosbaar effect.
Bereikbaarheid A10
Verwaarloosbaar effect.

Beoordeling
lokaal

Beoordeling
corridorbreed

0
0
0

0

0
0
+

0

0

0

0

149 Combineren stations
Met deze maatregel worden de stations Koog aan de Zaan en Zaandijk Zaanse Schans in Zaandam
samengevoegd ter hoogte van de kruising spoor met A8. In figuur 6.3.4 is te zien welk
verzorgingsgebied de stations in de omgeving hebben, waarbij de kleine cirkel (straal 1,5km)
aangeeft binnen welke afstand men naar een station toe kan lopen en de grote cirkel (straal 5km)
de fietsafstanden weergeeft. In figuur 6.3.5 zijn rode vlakken aangebracht welke weergeven waar
mensen in de nieuwe situatie buiten het verzorgingsgebied voor voetgangers vallen, maar blijven
als fietsers. Binnen deze rode vlakken bevinden zich circa 50 huishoudens. Voor hen zal het effect
op reistijd (lokaal) groot zijn doordat zij verder moeten lopen of het voortransport in het vervolg
met de fiets doen. Voor de overige reizigers zal of het nieuwe station de reisafstand verkorten of
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is een ander (huidig) station mogelijk dichterbij. Slechts enkele huishoudens zullen verder
moeten reizen naar een treinstation toe. Het effect op de reistijd is daardoor minimaal.

Figuur 6.3.4: Verzorgingsgebieden van de huidige stations, met toevoeging van het nieuwe
station. Kleine cirkels (straal 1,5km) staan voor de afstanden die voetgangers afleggen naar het
station, de grote cirkels (5km) geven weer welke afstanden men fietst.

Figuur 6.3.5: Verzorgingsgebieden van de huidige stations, met toevoeging van het nieuwe
station. De rode vlakken geven weer welke voetgangers buiten het verzorgingsgebied van het
nieuwe station vallen. Zij komen nu in het verzorgingsgebied voor fietsers.
Gemiddeld staat een trein 1 minuut stil op deze beide stations om reizigers te laten in- en
uitstappen. Waardoor de reistijd van de trein met maximaal een minuut verbeterd op het
volledige traject. Dit zal lokaal een groot effect geven, op de corridor nihil. De modal shift
veranderd bij een reistijdwinst voor het OV van 1 minuut van 26% naar 31%. Hiervan komt 4% uit
de auto. De IC-verhouding zal hierdoor positief veranderen voor de auto, hoewel op basis van
expert judgement kan worden gezegd dat een verschil van 5% zeer positief is en vermoedelijk in
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de praktijk lager zal zijn. De kruispunt verzadiging zal minimaal positief veranderen (zie
tabel 6.3.21).
Tabel 6.3.21: Effecten bereikbaarheid
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
149 Combineren
stations

Effect

Effect op reistijd

Lokaal beperkt positief effect,
op de corridor een
verwaarloosbaar effect.
IC-verhouding
Lokaal beperkt positief effect,
op de corridor een
verwaarloosbaar effect.
Kruispunt verzadiging
Lokaal een beperkt positief
effect, op de corridor een
verwaarloosbaar effect.
Totaal Bereikbaarheid (auto)
Bereikbaarheid fiets
Verwaarloosbaar effect.
Bereikbaarheid OV
Positief effect.
Bereikbaarheid A10
Verwaarloosbaar effect.

Beoordeling
lokaal

Beoordeling
corridorbreed

+

0

+

+

+
0
+
0

0
+
0

Bij de maatregel staat als kans genoemd dat de mogelijkheid ontstaat voor een P+R bij het
nieuwe station. Wanneer dit P+R terrein gerealiseerd zou worden zorgt dit vermoedelijk voor een
toename van het aantal reizigers per trein. Mogelijk ook van mensen die anders enkel via de A8
passeren, dit zou tevens een negatief effect kunnen hebben op de kruispunt verzadiging rondom
het station en de P+R. Voor de reizigers die via de A8 blijven reizen zal de IC-verhouding enigszins
verbeteren en daarmee mogelijk ook de reistijd. Het effect zal lokaal redelijk groot zijn en op de
corridor nihil.
182 Overweg N247 Warderweg Oosthuizen
De afsluiting van de overweg leidt tot een beperking van het aantal overwegen, dat bijdraagt aan
de robuustheid van de spoorverbinding tussen Amsterdam en Hoorn. Op grond van deze
maatregel zullen niet of nauwelijks meer reizigers in de trein plaatsnemen. In samenhang met
andere maatregelen kan dit echter tot een positiever resultaat leiden. Doordat de maatregel zelf
niet leidt tot een wijziging van het aantal reizigers dat met het openbaar vervoer rijdt in plaats
van met de auto is het effect op de IC-verhouding nihil (0).
Met de afsluiting van de overweg Warderweg verbetert naast de robuustheid van het
spoornetwerk ook de verkeersveiligheid, doordat risico’s worden weggenomen. De afsluiting
leidt tot een toename van de reistijd voor verkeer (zowel gemotoriseerd als langzaam verkeer)
met herkomst/bestemming Warder. De busroute via de Warderweg kan worden omgeleid via de
Westerweg en Provinciale weg. De bereikbaarheid van oost Warder vermindert hiermee echter
wel. De overgang open houden voor busverkeer is een goede mogelijkheid om de bustijden en
bereikbaarheid te handhaven. Dit leidt tot een enigszins negatieve beoordeling (-).
Door de varianten zullen verkeersstromen veranderen, maar door de beperkte omvang van de
verkeersstromen zullen de effecten minimaal zijn. Dit wordt als neutraal (0) beoordeeld.
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Tabel 6.3.22: Effecten bereikbaarheid
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
182 Overweg N247
Warderweg
Oosthuizen

Effect

Effect op reistijd

Lokaal beperkt negatief effect,
op de corridor een
verwaarloosbaar effect.
IC-verhouding
Verwaarloosbaar effect.
Kruispunt verzadiging
Verwaarloosbaar effect.
Totaal Bereikbaarheid (auto)
Bereikbaarheid fiets
Beperkt negatief effect.
Bereikbaarheid OV
Beperkt negatief effect.
Bereikbaarheid A10
Verwaarloosbaar effect.

Beoordeling
lokaal

Beoordeling
corridorbreed

-

0

0
0
0
0

0
0
0

53 Verhogen spoorbrug Zaan
Om de frequentie van het spoor te verhogen en het scheepvaartverkeer niet te benadelen moet
de Zaanspoorbrug verhoogd worden. Hiervoor zijn twee varianten opgesteld. Variant 1 is een
verhoging naar 5,25m, variant 2 een verhoging naar 7m. Bij een verhoging tot 5,25m zal de brug
nog regelmatig open moeten om het scheepvaartverkeer doorgang te bieden. Dit levert wel
voordeel op voor de scheepvaart omdat schepen tot 2 containers er ongehinderd langs kunnen,
maar een deel van de schepen (met 3 containers hoogte) kan dat dan nog niet. Een verhoging tot
7m zal zorgen dat alle beroepsscheepvaart ongehinderd door kan varen en zal de mogelijkheid
bieden extra treinen toe te voegen aan de dienstregeling zonder dat dit nadelige effecten heeft
voor de scheepvaart. Overigens geldt in de spits op dat moment wel een stremming voor de
scheepvaart die niet onder de verhoogde brug door kan.
Voor de bereikbaarheid heeft variant 1 geen effect op de reistijd, IC-verhouding of kruispunt
verzadiging. Variant 2 kan echter leiden tot een verbeterde toegankelijkheid van het spoor voor
de inwoners van Zaandam en omstreken. Bij variant 2 kunnen twee sprinters in beide richtingen
worden toegevoegd in de spits, waardoor de wachttijd voor OV-reizigers in theorie wordt
gehalveerd. Op ns.nl is de reistijd tussen de stations Zaandam Kogerveld en Amsterdam Zuid 32
minuten (dienstregeling 2017) en 9292.nl geeft 29 minuten aan, waarbij een deel van de reis met
de metro wordt afgelegd. Wanneer elk kwartier een mogelijkheid ontstaat om naar en van
Amsterdam te reizen met de trein zal de reistijd voor het ov verbeteren, en tegelijk ook de ICverhouding. Dit zou voor automobilisten een lichte – maar verwaarloosbare – verbetering in de
IC-verhouding en kruispunt verzadiging kunnen betekenen.
Tabel 6.3.23: Effecten bereikbaarheid
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
53 Verhogen
spoorbrug Zaan

Effect

Effect op reistijd

Lokaal beperkt negatief effect,
op de corridor een
verwaarloosbaar effect.
IC-verhouding
Verwaarloosbaar effect.
Kruispunt verzadiging
Verwaarloosbaar effect.
Totaal Bereikbaarheid (auto)
Bereikbaarheid fiets
Geen effect.
Bereikbaarheid OV
Positief effect.
Bereikbaarheid A10
Verwaarloosbaar effect.
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54 en 73 Perronverlenging Hoorn
Voor het verlengen van perron 2 met ca. 30 meter op station Hoorn, zijn twee varianten
beschreven. Variant 1 bevindt zich aan de westkant van het perron, waarbij de gelijkvloerse
oversteek voor voetgangers verminderd toegankelijk zal zijn. Variant 2 aan de oostkant betekent
een verplaatsing van het Stoomtrammuseum en het rangeerterrein, dit is de meest ingrijpende
variant. Het verlengen van het perron is noodzakelijk om langere treinen op het station te
kunnen gebruiken.
De beide varianten hebben geen effect op de reistijd, tenzij de huidige IC-verhouding dermate
slecht is dat er mensen op het perron moeten achterblijven. De IC-verhouding zal voor de trein
verbeteren, afhankelijk van de hoeveelheid extra treinstellen zal dit effect enigszins positief tot
zeer positief zijn. De bereikbaarheid/kruispuntverzadiging verandert niet. De enige
bereikbaarheid waar iets over gezegd kan worden is de gelijkvloerse oversteek bij variant 1, die
verminderd toegankelijk zal zijn. Bij de uitwerking van de varianten wordt echter niks vermeld
over mindervaliden. Wanneer variant 1 voor een verminderde toegankelijkheid zorgt wat betreft
de gelijkvloerse oversteek zal rekening moeten worden gehouden met de bereikbaarheid van het
perron voor mindervaliden (zie tabel 6.3.24).
Tabel 6.3.24: Effecten bereikbaarheid
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
54 en 73
Perronverlenging
Hoorn

Effect

Effect op reistijd
Verwaarloosbaar effect.
IC-verhouding
Verwaarloosbaar effect.
Kruispunt verzadiging
Verwaarloosbaar effect.
Totaal Bereikbaarheid (auto)
Bereikbaarheid fiets
Geen effect.
Bereikbaarheid OV
Beperkt positief effect.
Bereikbaarheid A10
Verwaarloosbaar effect.

Beoordeling
lokaal

Beoordeling
corridorbreed

0
0
0
0
0
+
0

0

0
0
0

96 181 Aanpassing overweg Bovenkarspel-Grootebroek
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, wat lokaal tot een positieve
beoordeling leidt betreffende de IC-verhouding. Op de corridor is dit verschil echter te
verwaarlozen. Ditzelfde geldt voor de kruispunt verzadiging, deze zal lokaal gezien verbeteren
doordat de verkorte wachttijden tot een verbeterde doorstroming leiden. Op de corridor zal dit
verschil niet te onderscheiden zijn.
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Tabel 6.3.25: Effecten bereikbaarheid
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
96 181
Aanpassing
overweg
BovenkarspelGrootebroek

Effect

Effect op reistijd

Lokaal een positief effect, op de
corridor een verwaarloosbaar
effect.
IC-verhouding
Lokaal een positief effect, op de
corridor een verwaarloosbaar
effect.
Kruispunt verzadiging
Lokaal een positief effect, op de
corridor een verwaarloosbaar
effect.
Totaal Bereikbaarheid (auto)
Bereikbaarheid fiets
Verwaarloosbaar effect.
Bereikbaarheid OV
Lokaal een positief effect, op de
corridor een verwaarloosbaar
effect.
Bereikbaarheid A10
Verwaarloosbaar effect.

Beoordeling
lokaal

Beoordeling
corridorbreed

+

0

+

+

+
0
+

0

0

0

0

72 Toepassen DRIPS en PRIS
Reallife in-car reisinformatie zorgt – indien opgevolgd – voor een verbeterde reistijd. Buiten de
auto kunnen Dynamische Route Informatie Systemen tevens zorgen voor een verbeterde reistijd,
zolang de informatie helder en duidelijk leesbaar is. Wanneer vertraging ontstaat en een
omleidingsroute op de DRIP’s verschijnt kan dit een verschil maken in de reistijd. De reistijd zal
positief veranderen, doordat het verkeer zich vermoedelijk beter zal verspreiden over de
verschillende routes naar de eindbestemming. Door de betere spreiding van verkeer zullen ICverhouding en kruispunt verzadiging tevens positief beïnvloed worden.
Tabel 6.3.26: Effecten bereikbaarheid
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
72 Toepassen
DRIPS en PRIS

Effect

Effect op reistijd

Lokaal verwaarloosbaar effect,
op de corridor beperkt positief
effect.
IC-verhouding
Lokaal verwaarloosbaar effect,
op de corridor beperkt positief
effect.
Kruispunt verzadiging
Verwaarloosbaar effect.
Totaal Bereikbaarheid (auto)
Bereikbaarheid fiets
Verwaarloosbaar effect.
Bereikbaarheid OV
Verwaarloosbaar effect.
Bereikbaarheid A10
Lokaal verwaarloosbaar effect,
op de corridor beperkt positief
effect.

Beoordeling
lokaal

Beoordeling
corridorbreed

0

+

0

0
0
0
0
0

+
0
+

96 181 Overweg
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
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verkeer zal op lokaal niveau een verbeterde doorstroming krijgen, wat lokaal tot een positieve
beoordeling leidt betreffende de IC-verhouding. Op de corridor is dit verschil echter te
verwaarlozen. Ditzelfde geldt voor de kruispunt verzadiging, deze zal lokaal gezien verbeteren
doordat de verkorte wachttijden tot een verbeterde doorstroming leiden. Op de corridor zal dit
verschil niet te onderscheiden zijn.
Tabel 6.3.27: Effecten bereikbaarheid
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
96 181 Overweg

Effect

Effect op reistijd

Lokaal een positief effect, op
de corridor een
verwaarloosbaar effect.
IC-verhouding
Lokaal een positief effect, op
de corridor een
verwaarloosbaar effect.
Kruispunt verzadiging
Lokaal een positief effect, op
de corridor een
verwaarloosbaar effect.
Totaal Bereikbaarheid (auto)
Bereikbaarheid fiets
Lokaal een positief effect, op
de corridor een
verwaarloosbaar effect.
Bereikbaarheid OV
Verwaarloosbaar effect.
Bereikbaarheid A10
Verwaarloosbaar effect.

Beoordeling
lokaal

Beoordeling
corridorbreed

+

0

+

+

+
+

0

+
0

0
0

184 Snelheidsverhoging op het spoor tussen Hoorn Kersenboogerd en Hoogkarspel
Het effect op de reistijd van de auto is nihil. Voor de trein is het effect op de reistijd lokaal gezien
vrij groot, een verschil van 2 minuten in reistijd kan net het verschil maken in het wel of niet
halen van een overstap en het inhalen van vertraging. Het effect op de reistijd binnen de corridor
is echter nihil te noemen. De IC-verhouding zal niet of nauwelijks veranderen. Door de koppeling
van de overwegaankondiging aan de VRI zal de doorstroming op het wegennet rondom de
overgangen verbeteren. Dit is een beperkt positief effect.
Tabel 6.3.28: Effecten bereikbaarheid
Maatregel
Onderwerp
(nummer)
184
Snelheidsverhoging
op het spoor
tussen Hoorn
Kersenboogerd en
Hoogkarspel

Effect

Effect op reistijd
IC-verhouding
Kruispunt verzadiging

Verwaarloosbaar effect.
Verwaarloosbaar effect.
Lokaal een beperkt positief
effect, op de corridor een
verwaarloosbaar effect.
Totaal Bereikbaarheid (auto)
Bereikbaarheid fiets
Verwaarloosbaar effect.
Bereikbaarheid OV
Beperkt positief effect.
Bereikbaarheid A10
Verwaarloosbaar effect.
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6.4

Modal split

6.4.1

Beoordeling

6.4.1.1

Overige maatregelen
Tabel 6.4.1: Effecten modal split
Maatregelen
16 17 19 68 117 118 152
Mobiliteitsmanagement en
werkgeversaanpak
18 164 Spitsmijden

21 22 24 66 71 120 156 166 DVM en
on-trip reisinformatie
48 52 93 165 Realisatie
carpoolplaatsen
69 95 Bedrijfsvervoer
70 119 Innovatief
mobiliteitsmanagement (met behulp
van ITS)
72 Toepassen DRIPS en PRIS

97 100 159 160 161 162
Goederenvervoer

6.4.1.2

Effect

Beoordeling

Autoreductie van 3% over de volledige corridor zorgt voor
een positieve verschuiving van de Modal Split.

+

Door het invoeren van spitsmijden kunnen verplaatsingen
niet gemaakt worden, met het openbaar vervoer of op
een ander moment, dit zorgt voor een positieve
verschuiving van de Modal Split.
Het beter benutten van de capaciteit van het netwerk
leidt niet per definitie tot een verandering in de Modal
Split.
Hoewel er meer personen gebruik maken van één auto,
verandert de Modal Split niet.
Bedrijfsvervoer kan leiden tot een kleine verschuiving in
de Modal Split van de auto naar het openbaar vervoer.
Het beter benutten van de capaciteit van het netwerk
leidt niet per definitie tot een verandering in de Modal
Split.
Het beter benutten van de capaciteit van het netwerk
leidt niet per definitie tot een verandering in de Modal
Split.
Het anders organiseren van goederenvervoer creëert
ruimte (lucht) op het wegennetwerk. Als deze ruimte
benut wordt door personenauto’s zal de Modal Split
verschuiven ten gunste van de auto.

+

0

0
+
0

0

-

Openbaar vervoer
Tabel 6.4.2: Effecten modal split
Maatregelen Openbaar Vervoer
54 en 73 Perronverlenging Hoorn

96 181 Overweg
103 Verlenging keerspoor Hoorn
Kersenboogerd

104 Afteller 4 stations

49 P+R bij Edam – Volendam

Effect
Deze maatregel verhoogt voornamelijk het comfort van
de treinreiziger, dit kan tot een kleine verschuiving van de
Modal Split leiden ten gunste van het Openbaar Vervoer.
De verkorte dichttijd van de overweg zal niet direct leiden
tot een verschuiving in de Modal Split.
De verlenging van het keerspoor heeft geen effect op de
capaciteit of de dienstregeling van het spoor, daarnaast
zal het ook geen effect hebben op de bereikbaarheid van
de auto, waardoor er geen verschuiving verwacht wordt
in de Modal Split.
Het plaatsen van de aftellers zorgt voor reistijdwinst voor
het spoor, hierdoor wordt een kleine verschuiving
verwacht ten gunste van het Openbaar Vervoer.
De P+R zal een kleine verschuiving in de Modal Split
betekenen ten koste van de auto, deze verandering zal
door de geringe omvang van de P+R echter zeer klein zijn.
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182 Overweg N247 Warderweg
Oosthuizen
53 Verhogen spoorbrug Zaan
142 Opheffen snelheidsbeperking
tussen station Zaandam en station
Kogerveld
143 Glazen wand Zaandam

149 Combineren stations

6.4.1.3

De afsluiting van de overweg heeft vermoedelijk geen
effect op de Modal Split.
Doordat de trein profiteert van de verhoogde spoorbrug
zullen er twee sprinters extra kunnen rijden.
De beperkte reistijdwinst door het opheffen van de
snelheidsbeperking zal leiden tot een beperkte
verschuiving ten koste van de auto.
Het verwijderen van de glazen wand op station Zaandam
zal de overstap tussen treinen op het station
vereenvoudigen, dit leidt niet tot een verschuiving in de
Modal Split.
Het combineren van deze twee stations in Zaandam zal
leiden tot een beperkte reistijdwinst, welke een kleine
verschuiving in de Modal Split te weeg kan brengen ten
gunste van het Openbaar Vervoer.

0
+
+

0

+

Fiets
Tabel 6.4.3: Effecten modal split

Maatregelen Fiets

Effect

51 55 110 Verbeteren regionale
fietsverbindingen

Het verbeteren van de regionale fietsverbindingen leidt
tot een verschuiving van de Modal Split ten gunste van de
fiets.
Het toevoegen en verbeteren van de
fietsparkeervoorzieningen bij bushaltes zal leiden tot een
verhoogd comfort voor fietsers, dit zal een kleine
verschuiving in de Modal Split te weeg brengen ten
gunste van de fiets.
Het verbeteren van de fietsvoorzieningen voor zowel de
reguliere fiets als de e-bike leidt tot een verschuiving van
de Modal Split ten gunste van de fiets.
Het realiseren van de fietsstraat de Keern heeft een klein
lokaal effect op de Modal Split ten gunste van de fiets.
Het vergroten van de sociale en fysieke veiligheid bij de
fietsparkeervoorzieningen bij station Hoorn zal leiden tot
een verhoogd comfort voor fietsers, dit zal een kleine
verschuiving in de Modal Split te weeg brengen ten
gunste van de fiets.

57 59 Fietsparkeervoorzieningen bij
bushaltes

64, 151 Stimuleren E-bike en fiets

107 Realiseren fietsstraat Keern
108 Vergroten fietsveiligheid
fietsenstalling stations Hoorn en
Hoogkarspel
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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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