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Omschrijving maatregel
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).
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€ 14.000 – 26.000,- excl. BTW

* Onzekerheidsmarge van de kosten in deze fase van onderzoek is 30%

Randvoorwaarden
De functie van windbreker moet op een andere manier/locatie terugkomen.

Samenhang met andere maatregelen
Geen, wel samenhang met de uitvoering van de overige werkzaamheden aan het station Zaandam.
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Effect op bereikbaarheid
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.
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Vaarwegen
KRWoppervlaktewaterlichamen
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afstand
Geen aantasting

0

Geen aantasting
Geen aantasting
Geen aantasting

0
0
0

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

0
0
0

Beoordeling
corridorbreed

0
0

0
0
0

0
0

