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INHOUDSOPGAVE

VOORWOORD / LEESWIJZER

1. INLEIDING

A7 door de Wijdewormer

1.1 MIRT VERKENNING CORRIDORSTUDIE AMSTERDAM - HOORN
1.1.1 Aanleiding

1.1.3 Aandachtspunten voor de planvorming

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu staat voor een goede
bereikbaarheid, als randvoorwaarde voor een sociaal en economisch
vitale gebiedsontwikkeling, gekoppeld aan een versterkte leefbaarheid
en veiligheid.

Bereikbaarheid
Een verbeterde bereikbaarheid speelt op verschillende schaalniveaus,
op het regionale schaalniveau maar nadrukkelijk ook op het lokale
schaalniveau.

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat de verkeersafwikkeling
noordelijk van Amsterdam tegen 2020 dreigt te stagneren waarbij de
gestelde reistijdnormen worden overschreden. Om die reden wordt
in een aantal stappen onderzocht wat de mogelijkheden zijn hierin
verbetering te brengen. Als eerste stap is eerder zeef 1 gedefinieerd,
als opmaat naar zeef 1.5 en zeef 2.0.

Een verbeterde verbinding op regionale schaalniveau kan een
verminderde verbinding op het lokale schaalniveau tot gevolg
hebben, doordat bijvoorbeeld fietsverbindingen worden doorsneden
of afgesneden. Waar de forens zo snel mogelijk vanuit Amsterdam
Hoorn wenst te bereiken moeten voor de inwoners van de aanliggende
dorpen familie en voorzieningen bereikbaar blijven, moet de
kinderen nog wel op een veilige en aantrekkelijke wijze naar school,
sportvereniging of oma kunnen gaan.

Met zeef 1 is de inpassingsambitie vastgelegd. Uitgangspunt is
een gebiedsgerichte benadering die verder kijkt dan alleen de
ontwikkeling van de weg en ook de mogelijke meekoppelkansen van
omgevingsinitiatieven onderzoekt. De gebiedsgerichte benadering
impliceert dat de inpassing niet alleen is gericht op het beperken van
de schade, maar vooral ook op het benutten van de kansen. Waar
mogelijk wordt de doorontwikkeling van de A7-A8 aangewend om
de landschappelijke, natuurlijke en cultuurhistorische waarden te
versterken.
In het kader van zeef 1 is de verkenning ruimtelijke kwaliteit opgesteld.
Deze verkenning vormt het startpunt voor de inpassingvisie, de
belangrijkste uitgangspunten die in deze verkenning geschetst zijn
worden in de volgende paragraaf beknopt toegelicht.
1.1.2 Kenschets van het plangebied
De A7-A8 verbindt Amsterdam met Hoorn, twee steden die hun
rijkdom mede ontlenen aan de VOC, en doorsnijdt het gebied
van de grote renaissance droogmakerijen, die werden ontwikkeld
als investering van het met VOC verdiende kapitaal. Bijzonder
is hoe de weg afwisselend door onvergraven veen (bovenland)
en drooggemaakte meren voert. Het wegtracé probeert met
wisselend succes in te spelen op de kenmerkende structuur van de
droogmakerij. In de Wijde Wormer volgt de weg de middenas, in de
Beemster probeert de weg de opbouw van volkomen vierkanten zo
min mogelijk te verstoren.
In de huidige situatie is de sequentie in opeenvolgende landschappen
vanaf de weg niet altijd herkenbaar (rijden we nu al door de Beemster
of niet?) en leiden de verschillende aantakkingen / knooppunten vaak
tot ruimtelijk diffuse situaties. Tegelijkertijd geniet men vanaf de weg
wel een aantal panorama’s die de weggebruiker houvast bieden bij de
plaatsbepaling in ruimte en tijd.
De aanwezigheid van archeologische vindplaatsen, de Stelling van
Amsterdam, de Westfriese Omringdijk, de renaissancepolders en haar
betekenis als weidevogelleefgebied en waterbergingsgebied maakt het
plangebied tevens tot een gevoelig gebied.

Voorliggende visie richt zich op beide vormen van bereikbaarheid,
zet de maatregelen ter verbetering van de regionale bereikbaarheid
af tegen de gevolgen hiervan voor de lokale bereikbaarheid en
onderzoekt de mogelijkheden deze nadelige gevolgen te beperken dan
wel de kansen hierin reparaties aan te brengen.
Leefbaarheid
Leefbaarheid gaat om ruimte voor sociale en economische
ontwikkeling, maar ook om behoud van milieukwaliteit (geluid, fijnstof
etc) en ruimtelijke kwaliteit. Idealiter ‘ziet, hoort en ruikt’ men de weg
niet.
Bij de ruimtelijke kwaliteit gaat het ook om de landschappelijke
en cultuurhistorische structuren die worden doorsneden of met
de ontwikkeling van de infrastructuur juist sterker kunnen worden
aangezet / uitgelicht. Idealiter ligt de weg op een vanzelfsprekende
wijze in haar landschappelijke omgeving ingebed, verhoudt de
weg met bijbehorende voorzieningen / kunstwerken zich als
vanzelfsprekend tot het onderliggend netwerk van patronen en
structuren.
Het gaat daarbij in dit gebied met name om structuren als de Stelling
van Amsterdam en de verschillende droogmakerijen (Wijde Wormer
en Beemster) die worden gekruist.
Ruimtelijke ontwikkelingen
Het plangebied is een dynamisch gebied, de ontwikkeling van de
A7-A8 moet ontwikkelingen faciliteren zonder de reeds in gang
gezette projecten te frustreren. Een inventarisatie van de verschillende
projecten die in de pijplijn zitten is derhalve essentieel.
Inpassing
De centrale vraag is hoe de weg ruimtelijk wordt ingepast, zowel
wat betreft ligging als wat betreft vormgeving en inrichting. Wat zijn
de belangrijkste kenmerken in de omgeving waar de weg in ligging,
vormgeving en inrichting op wil reageren en hoe kan zij dat het beste
doen?

1.2 VERKENNING RUIMTELIJKE KWALITEIT

1.2.1 Openheid

1.2.2 Afwisseling / diversiteit landschap

Het open landschap is de kernkwaliteit van Waterland en de NoordHollandse polders. Het traject Amsterdam-Hoorn ligt vrijwel overal vrij
in dit landschap.

De A8 en A7 doorsnijden veengebieden en droogmakerijen die door
hun specifieke kenmerken telkens een ander landschapsbeeld geven.
De snel opvolgende afwisseling is een kernkwaliteit van dit gebied.

Te hanteren principe
Openheid behouden en waar mogelijk vergroten.

Te hanteren principe
Unesco-gebieden (Beemster en Stelling van Amsterdam) (meer)
zichtbaar en beleefbaar maken vanaf de weg.

1.2.3 Ecologie

1.2.4 Historische structuren

De veengebieden ten noorden van Amsterdam zijn van groot belang
voor weidevogels en waterminnende soorten als de Noordse
Woelmuis. De verbindingen tussen de verschillende ecologische
kerngebieden zijn echter vaak smal en verdienen meer aandacht.

Het gebied kenmerkt zich door historische lijnvormige structuren
die door de A7 worden gekruist of afgesneden. Voorbeelden zijn
lintdorpen als Oudendijk, dijken als de Westfriese Omringdijk en de
beplante polderwegen van de Beemster.

Te hanteren principe
Ecologische verbindingen tot stand brengen of verbeteren.

Te hanteren principe
Doorsneden structuren herstellen en versterken.

Afbeeldingen en tekst uit Corridorstudie Amsterdam Hoorn, Verkenning Ruimtelijke
Kwaliteit. RWS en Strootman Landschapsarchitecten

1.3 OPGAVE
De algemene opgave is de weg zodanig te ontwikkelen dat kwaliteiten
behouden blijven, knelpunten tot een oplossing worden gebracht
en nieuwe kwaliteit wordt toegevoegd, en dat alles zodanig dat het
aan- en onderliggend landschap ‘zijn verhaal kan blijven vertellen’. De
algemene opgave is in twee delen te splitsen:
-- de verkeerskundige opgave
-- de inpassingsopgave

1.3.2 Inpassingsopgave

1.3.1 Verkeerskundige opgave

De weg in het landschap
Het gaat bij deze inpassingsstudie om een visie op de weg in relatie
tot het aanliggend landschap / stedelijk gebied.
Dit betreft een tweezijdige relatie; de beleving van de omgeving vanaf
de weg, als ook om de beleving van de weg vanuit de omgeving. Het
gaat daarbij om de beleving door verschillende groepen en vanuit
verschillende snelheden:

Verkeerskundig zijn er een aantal maatregelen nodig om de
doorstroming op de A7-A8 te verbeteren. Naast maatregelen in
het rijkswegennet zijn ook fietsmaatregelen onderdeel van de
corridorstudie Amsterdam - Hoorn. De verschillende te nemen
maatregelen worden hieronder noord naar zuid beknopt toegelicht.
Spitsstrook Hoorn
Tussen afrit Avenhorn en afrit Hoorn-Noord wordt de A7 verbreed van
2x2 rijbanen naar 2x2 rijbanen met een spitsstrook. Ten behoeve van
deze spitsstrook wordt de verzorgingsplaats de Kogge opgeheven.
Door aanleg van de spitsstroken zal de doorstroming verbeteren en zal
de hoeveelheid sluipverkeer op de Venneweg afnemen.
Verbreding Purmerend
Tussen afrit Purmerend-Noord en Purmerend-Zuid verbreed naar 2x3
rijbanen met vluchtstroken. De aansluitingen Purmerend (richting het
zuiden) en Purmerend-Zuid (richting het noorden) worden hiertoe
afgewaardeerd. Door verandering van verkeersstromen is de realisatie
van een parallelstructuur om lokale wegen te ontlasten, noodzakelijk.
Verbreding Wijdewormer
Tussen Purmerend-Zuid en knooppunt Zaandam wordt de capaciteit
uitgebreid. De spitsstrook wordt vervangen door een volwaardige
3e rijstrook. De verbreding wordt zoveel mogelijk gezocht in de
middenberm.
Richten van de hoofdrichting in knooppunt Zaandam
Het richten van de hoofdrichting in Knooppunt Zaandam, Purmerend
– Amsterdam, leidt tot een aanpassing van knooppunt Zaandam.
Mogelijke configuraties voor het knooppunt Zaandam worden
momenteel nog onderzocht.
Afwaardering A7
Tussen knooppunt Zaandam en het Prins Bernhardplein wordt de A7
afgewaardeerd tot stadsentree.
Verbreding A8
Tussen knooppunt Zaandam en knooppunt Coenplein wordt de A8
verbreed naar 2x5 rijbanen. Als gevolg van deze verbreden zal de
verzorgingsplaats aan de oostzijde van de A8 worden geamoveerd of
verwijderd.
Aanpassing A8
Tussen knooppunt Zaandam en de N246 wordt af- en toerit Zaandijk
afgesloten, ter compensatie wordt af- en toerit Zaandijk-West volledig
gemaakt.
Fietsvoorzieningen
Tussen Zaandam en Purmerend wordt een snelfietsroute gerealiseerd.
Tussen Purmerend en Hoorn wordt een regionale fietsroute
gerealiseerd.

De inpassingsvisie moet aangeven hoe gekoppeld aan de
ontwikkeling van de A7-A8 de landschappelijke, natuurlijke en
cultuurhistorische waarden vernieuwde kracht kan worden bijgezet,
welke inpassingsprincipes en inpassingsmaatregelen daartoe kunnen
worden ingezet. Deze moeten logisch, realistisch, herleidbaar en
robuust zijn.

-- Grote aantallen passanten die de omgeving bijna dagelijks
gedurende korte periode met relatief hoge snelheid zullen
ervaren. Voor hen moet de beleving vanaf de weg informatie
over de omgeving verschaffen, niet alleen vanuit de attractiviteit
van de route maar ook om de weggebruiker te helpen bij zijn
plaatsbepaling, bij zijn oriëntatie in de ruimte.
-- De mensen die in het gebied zelf wonen en werken. Zij ervaren de
weg 24/7, voor hen wordt de weg onderdeel van hun dagelijkse
woon- en leefomgeving en zal deze mogelijk van grote invloed
zijn op hun uitzicht, op de lokale bereikbaarheid, op de beleving
van rust en ruimte.

Beleving van het landschap vanaf de weg

Beleving van de weg vanuit het landschap

Inpassing
Inpassing heeft betrekking op het tracé (waar ligt de weg in het
landschap en hoe ligt de weg in het landschap) en de in inrichting
van de weg met betrekking tot bermen, middenberm, geleiderail,
al dan niet aanbrengen flankerende beplanting, de wijze waarop de
doorsnijding van structuren wordt vormgegeven etc.
Bij de inpassing van de weg in het landschap is voortdurend de vraag
aan de orde op welke wijze en op welk schaalniveau de weg op de
kenmerken van de omgeving wil reageren. Beschouwt men de weg
primair al een autonome toevoeging aan het onderliggend landschap
die zijn eigen ‘taal’ kent of wil men met de inrichting van de weg
inspelen op bijvoorbeeld het onderscheid tussen veenlandschap en
droogmakerij en de karakteristieke verschillen tussen de verschillende
droogmakerijen tot uitdrukking laten komen?

ANALYSE

A7 door de Beemster

2.1 ENSEMBLES EN STRUCTUREN
Recentelijk is de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie van de
provincie Noord-Holland vernieuwd. In deze vernieuwde leidraad is het
landschap van Noord-Holland onderverdeeld in 20 ensembles en zijn
10 provinciale structuren benoemd.
Het tracé van de A7-A8 binnen de corridorstudie voert door vier van
deze ensembles:
-- West-Friesland Midden
-- Zeevang
-- Schermer – Beemster
-- Wormerland – Oostzaan

Zeevang
Het ensemble Zeevang ligt ingesloten tussen de Beemster, de
Westfriese Omringdijk, het Markermeer en de Purmer. Het gebied
bestaat uit veenpolderlandschap met weinig opgaand groen. De
verkaveling is vrij regelmatig met een veervormig patroon van
ontginningssloten. Zeer grote openheid is een van de kernwaarden
van het gebied. De openheid wordt begrensd door lintbebouwing,
stadsranden, beplanting langs de N247 en de hoge dijklichamen langs
de randen van het ensemble.
Belangrijkste ambities - ontwikkelprincipes

Ook voert het tracé langs of door vijf provinciale structuren:
-- IJsselmeerkust
-- Westfriese Omringdijk
-- Stolpenstructuren
-- Vaarten en Kanalen
-- Stelling van Amsterdam
2.1.1 Ensembles
In de volgende paragrafen worden beknopt de belangrijkste
kernwaarden van de verschillende ensembles beschreven aan de hand
van de landschappelijke karakteristiek, openheid en ruimtebeleving
en de ruimtelijke dragers. Een meer uitgebreide beschrijving en extra
informatie zijn te vinden in de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie
(https://leidraadlc.noord-holland.nl).
West-Friesland Midden
De Westfriese Omringdijk vormt de begrenzing van de ensembles van
West-Friesland. West-Friesland Midden is een oud zeekleilandschap
met hierin kleinere droogmakerijen. Voormalige getijdegeulen laten
zich nu herkennen als relatief hoog gelegen kreekruggen. Voormalige
wadvlakten vormen nu laaggelegen en overwegend open kommen.
Het gebied is ontgonnen als een veengebied, wat vooral herkenbaar
is aan de lange veenlinten en opstrekkende verkaveling. De linten met
bebouwing en/of beplanting en houtsingels vormen de grens van
kleinere en grotere open kamers. Tussen de linten zijn er soms lange
zichtlijnen haaks op de kavels.
Belangrijkste ambities - ontwikkelprincipes

1. Verkavelingsstructuur en bebouwingspatroon zijn uitgangspunt bij ruimtelijke
ontwikkeling
2. Openheid blijft behouden
3. Markermeerdijk bepaald de oostelijke horizon

Schermer – Beemster
Het ensemble bestaat uit veenpolderlandschap en de cultuurhistorisch
waardevolle droogmakerijen de Schermer en de Beemster. In het kader
van de corridorstudie is de Beemster van belang, deze droogmakerij
heeft de status van UNESCO-Werelderfgoed. De Beemster werd in
1612 drooggelegd en is de eerste van de grote droogmakerijen van
de Gouden Eeuw. Ruimtelijk wordt de Beemster gekenmerkt door een
raster van vaarten en beplantte wegen waardoor de droogmakerij een
zeer herkenbare indeling in vierkanten heeft. Langs de randen zijn
deze vierkanten afgekapt door de van beplanting voorziene ringdijk.
De beplanting en bebouwing langs de wegen begrenzen de openheid
waardoor vierkante kamers ontstaan. Binnen de Beemster liggen 5
forten die onderdeel zijn van de Stelling van Amsterdam.

Belangrijkste ambities - ontwikkelprincipes
1. Zichtbaar houden van verschillende lintbebouwings- en verkavelingsstructuren
2. Openheid tussen linten behouden
3. Westfriese Omringdijk als omlijsting

4. A7 als losliggende structuur, met vrij zicht op het continue landschap

1. De drie deelgebieden vormen een contrastrijk ensemble
2. De Schermer is cultuurhistorisch waardevol
3. Eilandspolder en polder Mijzen

4. Des Beemsters
5. Stelling van Amsterdam

Wormerland – Oostzaan
Ingeklemd tussen Beemster en Amsterdam bestaat dit ensemble
waterrijke veenpolders en verschillende droogmakerijen, waaronder de
Wijde Wormer, een van de grote droogmakerijen van de 17e eeuw. Het
veenpolderlandschap kent een onregelmatig verkavelingspatroon en is
een zeer open landschap. Het Wormer- en Jisperveld is het grootste
aaneengesloten veenweidegebied van West-Europa. Droogmakerij de
Wijde-Wormer ligt lager in het landschap en heeft 2 bebouwingslinten.
Vanaf de iets hoger gelegen ringdijk is er zicht over het veen.
Belangrijkste ambities - ontwikkelprincipes
1. Het veenlandschap heeft een open en opvallend waterrijk karakter en een grillig
verkavelingspatroon

2.1.2 PROVINCIALE STRUCTUREN
Onderstaande paragrafen beschrijven de belangrijkste kernwaarden
van de verschillende provinciale structuren langs het tracé. Evenals bij
de ensembles gaat het hier om een beknopte beschrijving aan de hand
van de landschappelijke karakteristiek, openheid en ruimtebeleving en
ruimtelijke dragers. Uitgebreide informatie is te vinden in de Leidraad
Landschap en Cultuurhistorie (https://leidraadlc.noord-holland.nl).
IJsselmeerkust
De IJsselmeerkust is vanaf de A7 vooral op afstand beleefbaar,
deze structuur is ingedeeld in IJsselmeer, Markermeer/IJmeer en
Gooimeer, in het kader van de corridorstudie is het Markermeer van
belang. Tussen Scharwoude en Volendam ligt de dijk in een historisch
landschap. De open baai in de oksel van West-Friesland wordt de
Hoornse Hop genoemd, en plek met veel wind en weinig beschutting.
Iets zuidelijker, langs de Zeevang, ligt de dijk wat meer besloten,
tussen enkele vooroevers en buitendijkse gebieden.
Belangrijkste ambities - ontwikkelprincipes
1.
2.

2. Droogmakerijken hebben een regelmatige polderverkaveling en zijn herkenbaar
in het veen
3. De lange dorpslinten zijn karakteristiek

Het IJsselmeer en het Markermeer vormen een gezamenlijke ruimte waarbij
de kust beschouwd wordt als zone, niet als lijn
Elk gebied heeft zijn eigen karakteristiek

Westfriese Omringdijk
De Westfriese Omringdijk is de dijk rond het oude zeekleilandschap
van West-Friesland en dateert van de 13e eeuw. De omringdijk vormt
de grens tussen oud en nieuw land en vormt een continue element
met een samengesteld karakter. Door de hoogte is de dijk op veel
plaatsen markant aanwezig in het landschap. Vanaf de dijk is er vaak
weids zicht en ook vanuit de omgeving is de dijk veelal goed zichtbaar.

Stolpenstructuren
De stolpenboerderij is het met kenmerkende gebouwtype voor het
Noord-Hollandse landschap. De reeksen stolpenboerderijen vormen
belangrijke ruimtelijke structuren waar ook de streekgebonden
erfinrichting, beplanting en samenhang met de landschapsstructuur
aan bijdragen. Waar de relatie met het landschap nog helder is en de
stolpenstructuren beeldbepalend zijn voor het landschap, zijn deze
opgenomen in de Leidraad.

Belangrijkste ambities - ontwikkelprincipes

Belangrijkste ambities - ontwikkelprincipes

1.
2.

De Omringdijk verbindt oud en nieuw land, land en water en binnen en buiten
Het historische dijktracé en –profiel van de Westfriese Omringdijk is autonoom en herkenbaar in het landschap

1.
2.
3.

3.

De Westfriese Omringdijk vormt een continue en verbindende structuur en
route

Stolpenstructuren blijven intact en herkenbaar in het landschap
De samenhang binnen de stolpenstructuur is uitgangspunt
Blijf de karakteristiek van het type stolpenstructuur trouw

Vaarten en kanalen
Het stelsel van kanalen en (trek)vaarten heeft door de eeuwen
heen een belangrijke rol gespeeld in het transport en vervoer van
goederen en mensen. De vaarten en kanalen zijn onderdeel van
het boezemsysteem en daarmee een belangrijk onderdeel van het
watersysteem. De ringvaarten om de droogmakerijen vormen de
overgang tussen landschapstypen. De ringdijken liggen vaak hoger
in het landschap en vormen daardoor vaak de begrenzing van de
openheid. Vanaf de kanalen en vaarten is er zicht op het landschap.

Stelling van Amsterdam
De stelling van Amsterdam is een militaire verdedigingsgordel uit de
laat -19e, vroeg-20e eeuw. De verdediging werd vormgegeven met
gebruikmaking van de karakteristieken van het omringende landschap.
De Stelling van Amsterdam ligt verscholen in het landschap en vormt
een rustige, landschappelijke ring om de stad waar openheid en rust
ervaarbaar zijn.

Belangrijkste ambities - ontwikkelprincipes

Belangrijkste ambities - ontwikkelprincipes

1.

1.

De ringvaarten en ringdijken vormen een continue, regionale structuur. Het
benadrukken van de continuïteit en krachtige verschijningsvorm van de ringdijk en ringvaart van de Beemster

2.

3.

2.
3.
4.

De trekvaarten in Noord-Holland hebben een historische waarde en vertellen
de geschiedenis van het vervoer
De ligging in het landschap, het doorgaande en rechtlijnige karakter, het royale profiel en de verschillende oeverlandschappen van het Noordhollandsch
Kanaal zijn uitgangspunt
Het Noordzeekanaal wordt beter beleefbaar als recreatieve structuur, rijk aan
erfgoed

De ruimtelijke betekenis van de Stelling van Amsterdam op de schaal van de
Metropool Regio Amsterdam wordt groter
De samenhang van het Stellingsysteem met het landschap staat voorop

De kenmerkende samenhang tussen de onderdelen van het militaire systeem
blijven herkenbaar

CULTUURHISTORIE
Het studiegebied kent een lange geschiedenis. Verschillende relicten
uit deze geschiedenis zijn nog herkenbaar langs het tracé van de
corridorstudie. Sommige historische structuren zijn door de aanleg
van de A7 – A8 doorsneden, andere zijn juist zodanig ingepast dat ze
behouden zijn gebleven.
De Beemster
De Beemster is een droogmakerij die stamt uit 1612, De Beemster
verschilt van andere droogmakerijen door het verkavelingspatroon dat
bestaat uit een raster van vierkanten wat stevig in de beplanting staat.
Vanwege de unieke verkaveling en het uitzonderlijke voorbeeld van
een door de mens geschapen landschap kreeg de polder in 1999 de
status van UNESCO werelderfgoed.
De A7 voert door de Beemster, bij de inpassing van de weg is ervoor
gekozen om de weg naast een van de originele watergangen te leggen,
de weg loopt zoveel mogelijk mee in de originele verkavelingsrichting.
Stelling van Amsterdam
De Stelling van Amsterdam is een uit de periode 1880-1920 daterende
verdedigingsgordel rondom Amsterdam, bestaande uit 42 forten,
vele dijken, inlaatsluizen, inundatievelden en dergelijke. Sinds 1996
behoort de Stelling van Amsterdam tot het UNESCO werelderfgoed.
De kernkwaliteiten van de Stelling van Amsterdam zijn:
1. Een samenhangend systeem van forten, dijken, kanalen en
inundatiekommen;
2. Een groene en relatief ‘stille’ ring rond Amsterdam;
3. Relatief grote openheid.
De Stelling van Amsterdam heeft een gedeeltelijke overlap met de
Beemster en tussen de Hobrederweg en de Volgerweg voert de
A7 door het inundatiegebied van de stelling. In de nabijheid van de
A7 liggen de forten Fort benoorden Purmerend (1) en Fort aan de
Nekkerweg (2)
De Westfriese Omringdijk
De Westfriese Omringdijk is een middeleeuwse ringdijk rond WestFriesland en is als contour bepalend voor de identiteit van deze regio.
De 126 kilometer lange dijk vormt een markante begrenzing van het
zeekleigebied, de stedelijke kernen van Westfriesland liggen allen aan
de rand van de dijk en danken hun groei mede aan deze ligging.
De A7 overkluist de Westfriese Omringdijk waarbij de doorgaande
route op de dijk zowel ten noorden als ten zuiden van Beemster
Uitwatering.
De Noorder IJ- en Zeedijken
Deze dijken dienen ter bescherming van het Noord-Hollandse
veengebied tegen het water vanuit het IJ en de voormalige Zuiderzee.
Het tracé van de dijk toont de sporen van de strijd tegen het water
door de eeuwen heen. Na realisatie van de afsluitdijk hebben de dijken
hun waterkerende functie deels verloren, nog altijd zijn ze echter
als beeldbepalend element in het Noord-Hollandse polderlandschap
zichtbaar.

Historisch verkavelingspatroon Beemster

STRUCTUREN EN OPENHEID
De vele lijnvormige elementen zoals sloten, vaarten, dijken, wegen
en beplantingslijnen zijn zeer bepalend voor het karakter van het
landschap in het studiegebied. Deze historische lijnen vormen als het
ware de ruggengraat en zijn overal in het landschap herkenbaar. Wie
een blik op de kaart werpt herkent meteen de rechtlijnige structuur
van de droogmakerijen als de Beemster en de Wijde Wormer. Ook
springen de lange linten van Westfriesland en de vele watergangen
van het veenpolderlandschap in het oog.
De aan- of afwezigheid van beplanting en bebouwing op of langs
lijnvormige elementen bepaald de mate van openheid van het
landschap. Openheid is een belangrijke karakteristiek van het NoordHollandse landschap maar niet overal op dezelfde manier en in
dezelfde mate: De openheid in de Beemster wordt ingekaderd door
de beplanting van de quadranten, bebouwingslinten in het oude
zeekleilandschap beperkten zicht in de noord-zuid richting terwijl je
oost-west kilometers van je af kan kijken. De kenmerkende openheid
van het landschap staat door ontwikkelingen steeds meer onder druk.

Weg door het open landschap

Semi-open, vanaf de weg is het landschap tussen de bomen door beleefbaar

Bebouwingslinten haaks op de weg beperken het zicht in de lengterichting van de
weg, hiermee onstaan ‘kamers’

RECREATIE

VISIE

A7 langs de stadsrand van Hoorn

LEESBAAR LANDSCHAP

1. Beleefbaar landschap

2. Markante overgangen

Belangrijk uitgangspunt voor de inrichtinsvisie is het beleefbaar maken
van het landschap. Dit zowel voor de weggebruiker, door zicht op het
landschap te creëren, als ook vanuit het landschap. Hiertoe wordt de
weg vanuit het landschap zo min mogelijk zichtbaar gemaakt door
toepassing van zichtwallen en door verlichting, bebording etc. tot een
minimum te beperken.

De weg voert door verschillende landschapstypen, om de verschillen
tussen deze landschappen meer zichtbaar te maken worden de
overgangen tussen landschapstypen markanter aangezet.

3. Heldere grens stad - land

4. Openheid waarborgen

Op diverse tracédelen vormt de corridor Amsterdam - Hoorn de grens
tussen stad en land. Stadsranden langs het tracé worden goed en
zorgvuldig vorm gegeven.

Het landschap rondom het tracé is relatief open. Het is van belang
de openheid te waarborgen, zowel door hier met beplanting langs
het tracé rekening mee te houden als door de openheid voor de
weggebruikers zichtbaar te maken.

in de huidige situatie staan er veel attributen verspreid langs het tracé

Bij herinrichten attributen tot een minimum beperken en zoveel mogelijk bundelen

Bij herinrichten attributen tot een minimum beperken en zoveel mogelijk bundelen

5. Kruisende structuren herstellen

6. Minimaliseren attributen

Met de aanleg van de A7-A8 zijn diverse historische
landschapsstructuren doorsneden of minder beleefbaar gemaakt. De
visie zet in op het herstel van kruisende structuren waar mogelijk

De weg wordt zo zuiver mogelijk in het landschap ingepast, hiertoe
worden bij de weg horende attributen als verlichting, portalen,
camera’s en bebording tot een minimum beperkt. Tevens worden

7. Duurzaamheid bij de stad

8. Versterken ecosysteem
Waar mogelijk wordt er geïnvesteerd in behoud en versterking van
het ecosyteem. Dit kan door oprichten van fondsen voor behoud
van natuur (bijvoorbeeld het Oostzanerveld), door het realiseren of
versterken van ecologische verbindinszones en door versterking van
ecologische kwaliteit van de bermen.

LEESBAAR LANDSCHAP
Uit de analyse blijkt dat het landschap in het studiegebied de
resultante is van een lange ontwikkelingsgeschiedenis. Dit heeft
geresulteerd in een landschap waarin elementen vanuit verschillende
tijdlagen aanwezig zijn. Hoofduitgangspunt voor de inpassingvisie is
het versterken van de leesbaarheid van dit landschap. De hoofdvraag
daarbij is hoe we de verbeterde verbinding Amsterdam – Hoorn
op een dusdanige manier kunnen vormgeven dat de verschillende
landschappen langs het tracé en de overgangen tussen de
verschillende landschappen zichtbaar blijven of worden voor de
weggebruiker, dat het landschap zijn verhaal kan blijven vertellen.
Op basis van de analyse is het tracé van de corridorstudie
Amsterdam - Hoorn in zes delen op te splitsen:
-- door Westfriesland
-- door het veenpolderlandschap
-- door de Beemster
-- stadsweg Purmerend
-- door de Wijdewormer
-- door het veenpolderlandschap
In de volgende paragrafen is de visie per deelgebied nader uitgewerkt.
Door middel van foto’s met toelichtende tekst zijn belangrijke
kwaliteiten en knelpunten in beeld gebracht. De visie per deelgebied is
beknopt beschreven en toegelicht met een abstracte visiekaart waarin
verwezen wordt naar de acht uitgangspunten en gebiedsspecifieke
inrichtingsprincipes. De abstracte visiekaart is vertaald naar een
schets die verder wordt toegelicht met axonometriën waarin de
belangrijkste inrichtingsprincipes nog eens toegelicht worden.

Westfriese Omringdijk: overgang Westfriesland - veenpolderlandschap

Beemster Ringvaart noord: overgang veenpolderlandschap - Beemster

Beemster Ringvaart zuid: overgang Beemster - stadsweg Purmerend

Ringvaart Wijde Wormer oost: overgang stadsweg Purmerend - Wijde Wormer

Ringvaart Wijde Wormer west: Wijde Wormer - veenpolderlandschap

STADSRAND HOORN

Zicht op de nieuwe aansluiting A7 - Westfrisiaweg

Zicht op benzineverkooppunt en wegrestaurant afrit 8 Hoorn

Bosschages langs de A7 beperken de weidse blik op de polder

Benzineverkooppunt en wegrestaurant liggen sterk zichtbaar in de polder

Zicht richting het zuiden, groen is ingezet als afscherming van de stadsrand

Transparante bomenrij in het talud

Zicht naar het zuiden richting nieuwe aansluiting 7 Avenhorn

Zichtwal met groen ter afscherming van de stadrand

STADSRAND HOORN
Naar een meer uniforme inrichting
Het tracé van de A7 tussen de aansluiting Westfrisiaweg en afrit
Avenhorn kent in de huidige situatie een zeer afwisselend profiel van
zichtwallen, bomenrijen, geluidschermen, houten schermen en open
zichten op de polder. Een storend element langs dit tracédeel is afrit
Hoorn met het bijbehorende voorzieningen; benzineverkooppunt,
carpoolplaats en een Mc Donalds. Deze voorzieningen liggen in de
huidige situatie zeer dominant en storend in de polder en dit wordt in
de toekomst mogelijk versterkt door uitbreiding van de carpoolplaats
en realisatie van een autowasstraat. Er ligt een belangrijke opgave om
de voorzieningen rondom afrit Hoorn beter in te passen.
Met de aanleg van de spitsstrook ligt er een kans om een meer
uniforme inpassing te realiseren. Idealiter krijgt de weg aan de
oostzijde een doorgaande groene wal voorzien van beplanting ter

afscherming van de stadsrand. Mogelijk moeten op sommige delen
van het tracé geluidsschermen (terug) geplaatst worden, bij voorkeur
krijgen deze een groene voet en worden deze voorzien van een
doorgaande bomenrij aan de achterzijde. Wanneer dit niet mogelijk is
worden geluidsschermen in ieder geval voorzien van een doorgaande
bomenrij aan de achterzijde.
Aan de westzijde wordt een wal toegepast waar het nodig is en wordt
het vizier op de polder gericht waar het kan. Een lage wal waar de
automobilist over heen kan kijken zorgt voor continuïteit in het profiel
en zorgt ervoor dat de auto’s vanuit de polder voor een deel aan
het zicht onttrokken worden. De wal aan de westzijde wordt om de
voorzieningen bij afrit Hoorn heen gelegd om deze zo meer onderdeel
van de snelweg te maken en vanuit de polder gezien zoveel mogelijk
aan het zicht te onttrekken.

1.

4.

Bij voorkeur wordt het gehele tracé tussen afrit Hoorn Noord en afrit Hoorn Zuid
langs de stadsrand voorzien van een zichtwal met doorgaande bomenrij aan de
achterzijde

Door toepassing van zichtwallen langs het gehele tracé tussen afrit Hoorn Noord
en afrit Hoorn Zuid ontstaat een meer continue wegbeeld. Een naar binnen
gekeerd wegbeeld wordt afgewisseld met vergezichten over de polders
Wanneer geluidsschermen vanwege de geluidsbelasting noodzakelijk zijn
worden deze op de wal geplaatst. Voor continuïteit van het beeld ook hier
voorzien van een doorgaande bomenrij aan de achterzijde

5.

2.

Ten zuiden van de Naamsloot zijn in het kader van de corridorstudie geen maatregelen voorzien. Wel ligt hier een kans om op delen van het tracé de beplantingsschermen te verwijderen om de weggebruiker zo zicht op het landschap te
geven. Met een kleinschalige ingreep wordt de landschapsbeleving vergroot.

Het tracé langs de polderzijde wordt voorzien van een lage wal van 0.6m hoog.
Automobilisten houden over de wal heen het zicht op de open polders. Vanuit de
polder wordt de blik op de weg verzacht.

3.

Waar nodig wordt de weg aan de polderzijde voorzien van een zichtwal van 1.5m
hoog met beplanting ter afscherming van woningen of bedrijfsgebouwen

OPGAVE
Watercompensatie binnen
op- en afritten

OPGAVE
Inpassing stadsrand en
vensters op het landschap

OPGAVE
Inpassing tankstation,
McDonalds, carwash en 60
carpoolplaatsen

OPGAVE
Verwijderen verzorgingsplaats de
Kogge en inpassen vrijgekomen
ruimte

GEBIEDSOPGAVE
Verleggen Venneweg parallel aan
A7. Vergroten parkzone

OPGAVE
Inpassing 25 carpoolplaatsen

OPGAVE
Een zo continue en uniform
mogelijk wegbeeld creëren
GEBIEDSOPGAVE
Versterken ecologische
verbindingszone

Waar nodig ivm
geluidbelasting de
zichtwal voorzien van
een topscherm

Verbreding in de buitenberm

Daar waar een lage wal
gerealiseerd wordt, beplanting
langs het tracé verwijderen
Lage zichtwal aan landschapszijde.
Vanaf de weg is er zicht op het
landschap

Matrixborden over
de gehele breedte
van de weg

Huidige zichtwal op hoogte
houden / brengen (3.0m)
Bomenrij aan de achterzijde
doorzetten.

Geen geleiderails in de buitenbermen

Verbreding in de middenberm

Waar nodig: hoge zichtwal aan de
westzijde van het tracé om impact van
weg op de omgeving te beperken

Zichtwal, 3.0m hoog met een
doorgaande bomenrij aan de
achterzijde.

ZEEVANG
Onbeplant door de polder
Vanuit Hoorn vormt de Westfriese Omringdijk de overgang van het
Westfriese zeekleilandschap naar het open veenweidegebied dat
doorloopt tot aan de Beemster Ringvaart. Het tracé is grotendeels
onbeplant waardoor de openheid, met name in de oost-west
richting, maximaal beleefbaar is. Tussen de Beemster Uitwatering
en de Beemster ringvaart is de A7 aan beide zijden voorzien van
bosplantsoen wat inmiddels is uitgegroeid tot een stevig scherm van
beplanting.
Op dit tracédeel hoeven er in het kader van het verbeteren van
de doorstroom binnen de corridor Amsterdam – Hoorn geen
werkzaamheden uitgevoerd te worden. Er worden voor dit tracédeel
dan ook geen grote ingrepen voorgesteld. Wel is het van belang om de
openheid te waarborgen.

In de zone tussen de Beemster Uitwatering en de Beemster Ringvaart
ligt er een kans om de beplanting te verwijderen en daarmee hier het
veenweide landschap beleefbaar te maken. Tevens wordt hierdoor
het contrast tussen de openheid van het veenweide landschap en
de beplantte gridstructuur van de Beemster versterkt. Om de impact
van de A7 op het dorpje Beets te beperken kan de beplanting aan de
westzijde A7 op afstand terug gebracht worden.

1.

2.

Ten zuiden van de Naamsloot zijn in het kader van de corridorstudie geen maatregelen voorzien. Wel ligt hier een kans om op delen van het tracé de beplantingsschermen te verwijderen om de weggebruiker zo zicht op het landschap te
geven. Met een kleinschalige ingreep wordt de landschapsbeleving vergroot.
Door beplanting te verwijderen wordt het open polderlandschap weer zichtbaar.
Waar nodig kan beplanting verder van de weg af terug gebracht worden om zo
de weg vanuit omliggende bebouwing aan het zicht te onttrekken.

BEEMSTER

Verzorgingsplaats Kruisoord, ingepast als onderdeel van de A7

Zicht naar het noorden, afrit 6 Purmerend-Noord

Iepen langs de Beemster Ringvaart doorgezet tot aan de A7

Laanbeplanting aan weerszijde van de hoofdwegen door de polder

Lantaarns, matrixborden en attributen zichtbaar vanuit de polder

Aan de zuidzijde van de Beemster is de ringvaart weinig herkenbaar

Tussen de Beemster en de Wijde Wormer vormt de A7 de stadsrand van Purmerend

Beplanting onttrekt veel van de bij de A7 horende attributen aan het zicht

BEEMSTER
Het tracé van de A7 door de Beemster ligt net ten oosten van en
parallel aan, één van de historische watergangen. De weg staat stevig
in de beplanting met langs een groot deel van het tracé een dubbele rij
essen aan beide zijden van de weg. Onder de bomen door is er vanaf
de A7 zicht op het landschap.
Herkenbare inrichting van ringvaart tot ringvaart
In de huidige situatie is A7 door de Beemster niet als één geheel
herkenbaar. Bij de overkluizing van de Beemster Ringvaart aan de
noordzijde zijn de iepen op de dijk tot vlak aan de A7 terug geplant, bij
de zuidelijke overkluizing is dit niet het geval en is de dijk nauwelijks
meer herkenbaar. Ook heeft de zuidoostelijke tuinhoek, welke

van oudsher een fijnmaziger structuur heeft dan de rest van de polder, een
afwijkend profiel waarbij de bomenrijen aan weerszijde van de A7 afwezig zijn.
Uitgangspunt voor de visie is een herkenbare inrichting van ringvaart tot
ringvaart. Hiertoe wordt de Zuiddijk (weg) bij voorkeur verlaagd om zo de dijk
van de Beemster Ringvaart meer beleefbaar te maken. Ook worden de iepen
hier terug geplant tot zo dicht mogelijk op de A7.
Binnen de droogmakerij wordt onderscheid gemaakt tussen de tuinhoek en
het overige deel van de Beemster, niet alleen omdat dit deel van de polder
van origine een meer fijnmazige structuur heeft maar ook omdat de A7 in
de tuinhoek van de historische watergang afbuigt en meer autonoom in de

1.

3.

Wegbegeleidende beplanting past niet binnen de kopergravure. Wegbegeleidende beplanting beperkt de visuele impact van het talud

Zuiddijk zoveel mogelijk verlagen en van de dijk af leggen om de dijk meer
beleefbaar te maken.
Beplanting op de dijk herstellen en zo dicht mogelijk naar de A7 toe brengen

2.

droogmakerij ligt. Een goede markering van de overgang van Tuinhoek
naar Beemster is van groot belang, zeker ook omdat deze samenvalt
met de hoofdverdedigingslijn van de Stelling van Amsterdam.
Tot slot worden kruisende historische structuren hersteld en meer
zichtbaar gemaakt door begeleidende beplantingen tot zo dicht
mogelijk op de A7 door te zetten.
Het dilemma van de Beemster
Kenmerkend voor UNESCO werelderfgoed Beemster de orthogonale
ontginningsstructuur met perfecte vierkanten in het midden van
de polder. Deze structuur is aangezet door de laanbeplanting aan
weerszijde van de hoofdwegen door de polder.
De A7 met de stevige beplanting van essen aan beide zijden van de
weg vormt een vreemde eend in de bijt. Wat betreft deze beplanting
zijn de meningen verdeeld. Enerzijds is er de mening dat bomen langs
het tracé niet terug geplant moeten worden omdat de gridstructuur
van de Beemster prevaleert. Anderzijds wordt door de beplanting de
A7, met de verschillende hoogteligging en een groot deel van de bij de
weg horende attributen, aan het zicht onttrokken.
Deze beide modellen zijn geschetst met binnen beide modellen een
variant voor de inrichting van de tuinhoek.

1. Eenduidig beeld van ringvaart tot ringvaart
2. Heldere markering overgang tuinhoek en open polder
3. Versterken zichtbaarheid en beleefbaarheid historische structuren

GEBIEDSOPGAVE
Compensatieplicht benutten
voor het herstellen van
beplantingsstructuur Beemster

OPGAVE
Eenduidige inrichting van
ringvaart tot ringvaart

KEUZE
Huidige, zorgvuldige, inpassing
behouden of conformeren aan
de kopergravure

GEBIEDSOPGAVE
Fonds opschonen
inundatievlakte
Stelling van Amsterdam

OPGAVE
Watercompensatie
binnen op- en afritten

OPGAVE
Inpassing 100
carpoolplaatsen

GEBIEDSOPGAVE
Realisatie nieuwe
verbinding

OPGAVE
Markeren overgang tuinhoek
- open polder en Stelling van
Amsterdam
OPGAVE
Inpassing parallelstructuur
binnen werelderfgoed Beemster

OPGAVE
Inpassing 100
carpoolplaatsen

OPGAVE
Zichtbaar maken ringvaart. Zuiddijk verlagen
en aanhelen beplanting op de dijk

Alternatief: zichtwallen met inplant
van overhoeken voor behoud van
een groen beeld van ringvaart
tot ringvaart

Voorkeur: wegbegeleidende
beplanting continueren van
ringvaart tot ringvaart

Markeren overgang tuinhoek
en open polder en Stelling van
Amsterdam
Verbreding in de middenberm

Beplanting kruisende structuren
herstellen en versterken

GEBIEDSOPGAVE
Compensatieplicht benutten
voor het herstellen van
beplantingsstructuur Beemster

OPGAVE
Eenduidige inrichting van
ringvaart tot ringvaart

KEUZE
Huidige, zorgvuldige, inpassing
behouden of conformeren aan
de kopergravure

GEBIEDSOPGAVE
Fonds opschonen
inundatievlakte
Stelling van Amsterdam

OPGAVE
Watercompensatie
binnen op- en afritten

OPGAVE
Inpassing 100
carpoolplaatsen

GEBIEDSOPGAVE
Realisatie nieuwe
verbinding

OPGAVE
Markeren overgang tuinhoek
- open polder en Stelling van
Amsterdam
OPGAVE
Inpassing parallelstructuur
binnen werelderfgoed Beemster

OPGAVE
Inpassing 100
carpoolplaatsen

OPGAVE
Zichtbaar maken ringvaart. Zuiddijk verlagen
en aanhelen beplanting op de dijk

Alternatief: A7 geheel onbeplant van
ringvaart tot ringvaart

Voorkeur: zichtwallen met
inplant van overhoeken

Markeren overgang tuinhoek
en open polder en Stelling van
Amsterdam
Verbreding in de middenberm

Beplanting kruisende structuren
herstellen en versterken

BEEMSTER

Herstel kruisende structuur door realisatie
voet- fietstunnel

Variant: A7 onbeplant door de polder

Verbreding in de middenberm

Beplanting kruisende structuren
doorzetten tot aan de A7
Wegbegeleidende beplanting continueren van
ringvaart tot ringvaart

Beplanting Zuiddijk
doorzetten tot aan de weg

Verbreding rijbanen

Herkenbare beplanting van
ringvaart tot ringvaart

Parallelstructuur

Verlagen van de weg voor
meer zichtbare dijk

PURMEREND

PURMEREND

Verbreding rijbanen

Aanbrengen beplanting ter geleding
van het verkeer

Verhogen buitenbaan voor extra
geleding van de bocht

Geluidscherm (gedeeltelijk)
vervangen voor een wal voor een
groener wegbeeld

Verbreding rijbanen

Verhogen buitenbaan voor extra
geleding van de bocht

Aanbrengen beplanting ter geleding
van het verkeer

WIJDEWORMER

Fietspad op de ringvaart moet ter hoogte van de kruising A7 van de dijk af

A7 kruist over de ringvaart van de Wijde Wormer heen

A7 ligt kaarsrecht op de middenas van de Wijde Wormer

Veelheid aan attributen langs de A7

Oosterdwarsweg is ter hoogte van afrit 3 Wijdewormer beplant

De kruising met de ringvaart van de Wijde Wormer aan de westzijde is vanaf de A7 niet herkenbaar

Noorderweg en Zuiderweg hebben een laanbeplanting aan beide zijden van de weg

De ringvaart van de Wijde Wormer loopt dood op de A7

WIJDEWORMER
Schoon op de middenas
Door de Wijde Wormer ligt het tracé van de A7 voor een groot deel op
de middenas van de droogmakerij. Alleen bij de beide kruisingen met
de Ringvaart van de Wijde Wormer buigt het tracé van de middenas
af om de ringvaart haaks te kruisen. De overhoeken die door deze
afbuiging zijn ontstaan zijn voorzien van een stevig blok van beplanting
ter geleding van het verkeer.
In de huidige situatie kent het tracé een dubbele rijstrook in beide
richtingen, voorzien van een spitsstrook. Ten behoeve van deze
spitsstroken is het tracé voorzien van tal van camera’s, deze maken,
samen met overige attributen als bebording, matrixborden, verlichting
en diverse bomen, dat er voor zowel de weggebruiker als vanuit het
landschap een vrij druk beeld ontstaat.

Met het omvormen van de spitstroken naar volwaardige derde rijstroken kan
een groot deel van de attributen langs het tracé verdwijnen. De bijbehorende
herinrichting van de weg biedt de kans om de weg zo schoon mogelijk door
de Wijde Wormer te leggen, door verlichting, geleiderails en bebording tot een
minimum te beperken, door matrixborden over de gehele weg te zetten en door
beplanting langs het tracé te verwijderen. Op deze manier wordt het zicht op de
weg vanuit het landschap beperkt en ontstaat een veel rustiger beeld voor de
weggebruiker.
Watercompensatie wordt gezocht in verbreding van sloten haaks op het tracé
van de A7, door deze sloten te voorzien van natuurvriendelijke oevers ontstaan
meerdere ecologische verbindingen tussen het Oostzanerveld en het Wormeren Jisperveld.

1.

2.

De weg ligt met zo min mogelijk attributen en zonder beplanting in het landschap

Watercompensatie wordt gezocht in sloten haaks op het tracé

Door het creëren van brede oeverzones onstaan ecologische
verbindingsstructuren door de polder heen

WIJDEWORMER

GEBIEDSOPGAVE
Watercompensatie
haaks op de weg

GEBIEDSOPGAVE
Ecologische verbindingen
parallel aan watercompensatie

OPGAVE
Markering overgang
veenpolder droogmakerij

OPGAVE
Weg zo zuiver mogelijk door
het landschap. Bebording,
geleiderails en overige
inrichtingselementen tot een
minimum beperken

GEBIEDSOPGAVE
Versterken recreatieve
structuur over de ringdijk

WIJDEWORMER
Watercompensatie
haaks op de weg

Matrixborden over de gehele
breedte van de weg

Weg ‘kaal’ in het landschap.
Geen beplanting, zo min mogelijk
bebording

Watercompensatie benutten als
ecologische verbindingszones
Verbreding in de middenberm

STADSRAND ZAANDAM

Geluidschermen en opgaande beplanting beperken het zicht op de open polder

Geluidschermen en opgaande beplanting beperken het zicht op de open polder

Veenweidelandschap rondom de A7

Zicht op de open polder

Knooppunt gezien vanuit de polder

Zicht op de A7 als stadsrand van Zaandam

Geluidscherm A7 vormt de stadsrand Zaandam

De kruising met de ringvaart van de Wijde Wormer aan de westzijde is vanaf de A7 niet herkenbaar

STADSRAND ZAANDAM

1.

Veenpolderlandschap is vanaf de weg zo goed mogelijk beleefbaar

GEBIEDSOPGAVE
Versterken ecologische
verbindingszone

Verkeerskundig ontwerp
knooppunt Zaandam in
ontwikkeling

GEBIEDSOPGAVE
Fonds behoud en
versterken Oostzanerveld

OPGAVE
Behoud Natura2000 gebied

OPGAVE
Verwijderen tankstation
oostzijde A8

GEBIEDSOPGAVE
Ontwikkelen parkzone

Energiescherm

Verbreding 2 x 5

MITIGATIE - COMPENSATIE

KLIMAAT EN DUURZAAMHEID

zonnepanelen op geluidschermen als voorbeeld van duurzame energie

