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Inleiding: verkeersanalyses CAH
Behoefte aan aanvullende analyses
N.a.v. de doorrekeningen in de vorige fase (zeef 1) zijn in deze fase de
maatregelen nader geoptimaliseerd. Daarnaast zijn er aanvullende vragen
met betrekking tot de probleemanalyse. Daarom zijn aanvullende analyses
uitgevoerd. (Zeef 1.5) Dit betreft:
1. Het optimaliseren van de infrastructurele maatregelpakketten en de
effectiviteit bepalen.
2. De effecten van de maatregelpakketten op het onderliggend wegennet
inzichtelijk maken.
3. De gevoeligheid van mogelijke ontwikkelingen in beeld brengen.
Deze notitie bevat de uitkomsten van deze analyses. Deze worden
meegenomen in het samenstellen van combi-pakketten, die in het vervolg
van de MIRT-verkenning worden doorgerekend.

Wat vooraf ging: NMCA, MONA, eerste fasen MIRT-verkenning
In het verleden (NMCA en MONA) zijn knelpunten gesignaleerd
op de corridor Amsterdam-Hoorn (CAH). Op basis hiervan is in
2015 besloten tot het opstarten van een MIRT-verkenning
(startbeslissing).
Deze MIRT-verkenning Amsterdam-Hoorn bevindt zich nu in de
oplossingsfase. In de probleemanalysefase zijn de knelpunten
geanalyseerd en een drietal maatregelpakketten op het gebied
van weginfrastructuur doorgerekend. En één maatregelpakket
op het gebied van OV, fiets en mobiliteitsmanagement.

NU (januari 2018)

MONA (MIRT Onderzoek

MIRT-Verkenning Corridorstudie

Noordkant Amsterdam)

Amsterdam-Hoorn

Besluit:
Start MIRTverkenning

Besluit:
15 oplossingsrichtingen

Besluit:
4 maatregelpakketten

Planuitwerking...
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Voorkeursalternatief
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Knelpunten NMCA en MONA
Wat vooraf ging: NMCA en MONA
Uit de NMCA 2011 is gebleken dat er op de weg (A8/A7) van
Amsterdam via Purmerend naar Hoorn al in een laag economisch
groeiscenario sprake is van knelpunten (Wat ook weer wordt
bevestigd in NCMA 2017). In het Bestuurlijk Overleg MIRT najaar
2011 is vervolgens besloten dat Rijk en regio gezamenlijk een
MIRT-onderzoek zouden uitvoeren om meer inzicht te krijgen op
de knelpunten en mogelijke oplossingen.
Het in 2013 afgeronde MIRT-onderzoek Noordkant Amsterdam
(MONA) bevestigde het beeld dat de wegen aan de noordkant van
Amsterdam na 2020 te maken krijgen met een forse
overschrijding van de reistijdnormen. De gehanteerde
reistijdnormen in het onderzoek waren (onder meer) vastgesteld
in het Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR). De studie
leidt tot de conclusies dat de overschrijdingen veroorzaakt worden
met name door bevolkingsgroei en een toename van de
automobiliteit. In de studie zijn knelpunten en mogelijke
oplossingen voor de periode tussen 2020 en 2030 aangedragen.
De kaart rechts toont de toen vastgestelde knelpunten. Op de
corridor Amsterdam-Hoorn zijn dit:

7: de knelpunten aan de noordelijke rand van het
studiegebied (A7 ter hoogte van Hoorn) alleen in het
GE- scenario optreden.

2 & 5: op de A7-A8-corridor zijn de knelpunten op de A7 bij
Purmerend en kp Zaandam verklarend. De knelpunten op
het hoofdwegennet worden hoofdzakelijk veroorzaakt door
samenvoegend en wevend verkeer.

Figuur: de knelpunten zoals bepaald in MONA (2013)
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Startbeslissing MIRT-verkenning
Startbeslissing MIRT-verkenning Amsterdam-Hoorn
Op basis van MONA heeft de Minister van Infrastructuur en Milieu in 2015
besloten tot het opstarten van de MIRT-verkenning ‘Corridor AmsterdamHoorn’. Deze beslissing is beschreven in het Startdocument (Ministerie van
Infrastructuur en Milieu, 2015).
De doelstelling is: Verbeteren van de bereikbaarheid in de corridor
Amsterdam-Hoorn om daarmee een bijdrage te leveren aan de ambities van
Rijk en regio, zoals het versterken van de economische concurrentiepositie en
het zorgen voor een aantrekkelijke leefomgeving.
Deze formele opdracht is aangevuld met de volgende drie ambities:
1. Er is nadrukkelijk aandacht voor maatregelen op het onderliggend
wegennet, het fietsnetwerk en het OV-netwerk (spoor en buslijnen).
2. Rekening houden met -en waar mogelijk versterken van- landschappelijke,
natuurlijke en cultuurhistorische waarden.
3. Rekenschap geven van ruimtelijke ontwikkelingen en projecten in het
zoeken naar oplossingen voor de bereikbaarheidsopgave.
Voor de aanpak van de bereikbaarheidsproblematiek in het corridorgebied
heeft het Rijk 300 miljoen euro gereserveerd -beschikbaar vanaf 2023.
Toekenning en vaststelling van dit budget vindt plaats op basis van de
bestuurlijke besluitvorming over het voorkeursalternatief in ‘Zeef 2’.

Figuur: Processchema uit het MIRT-verkenning startdocument, 2015

De Corridorstudie volgt de nieuwe werkwijze ‘Meer Bereiken’. Dit betekent
dat er breed wordt gekeken binnen de probleemanalyse en de oplossingen.
We kijken dus naar zowel verbeteringen in de weginfrastructuur (zowel HWN
als de link met het OWN), maar ook naar het OV systeem en de mogelijkheden
voor fiets, ketenmobiliteit en mobiliteitsmanagementmaatregelen. We zoeken
naar samenhang met andere ruimtelijke opgaven en houden rekening met
toekomstige onzekerheden.
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MIRT-verkenning: probleemanalyse
Probleemanalyse
De verkenning is gestart met een probleemanalyse, om inzicht te krijgen in de
belangrijkste deur-tot-deurreisstromen binnen de corridor en de knelpunten
die dat oplevert voor de bereikbaarheid. De resultaten van de analyse zijn
vervolgens gebruikt om opgaven en mogelijke oplossingsrichtingen te
formuleren, die de gesignaleerde knelpunten moeten helpen oplossen. De
resultaten van deze fase zijn beschreven in de Notitie Kansrijke
Oplossingsrichtingen (NKO).
Oplossingsrichtingen
Met een bestuurlijk akkoord op de NKO is de oplossingsfase gestart. Hierin zijn
mogelijke maatregelen om de bereikbaarheid te verbeteren verzameld
(longlist van 183 maatregelen). Na een beoordeling hiervan op hoofdlijnen is
een nadere selectie van maatregelen gemaakt (140 maatregelen), die
vervolgens zijn geclusterd tot pakketten (15). Het betreft vooralsnog
thematische pakketten (niet multimodaal). Op 20 april 2017 is bestuurlijk
akkoord gegeven op het verder uitwerken van deze maatregelpakketten
(zeef 1).

Figuur: De vastgestelde knelpunten. Achtergrondrapport Mobiliteit,
MIRT-verkenning Corridorstudie Amsterdam-Hoorn, Antea Group,
7 februari 2017
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MIRT-verkenning: maatregelpakketten
Uitwerking en doorrekening maatregelpakketten
In separate trajecten zijn in 2017 de sectorale maatregelpakketten
verder uitgewerkt. Dit zijn:
A. Ruimte, mobiliteitsmanagement, OV & fiets
B. Weginfra - Laag
C. Weginfra - Midden
D. Weginfra - Hoog
Deze pakketten zijn doorgerekend om de effectiviteit per pakket
te bepalen. Resultaten van de verkeersberekeningen van de
sectorale pakketten zijn opgenomen in het rapport van
MuConsult. Het rapport van Antea gaat in op de afzonderlijke
maatregelen in het Achtergrondrapport Mobiliteit, MIRTverkenning Corridorstudie Amsterdam-Hoorn, Antea Group, 7
februari 2017.

Uit de analyses blijkt dat de maatregelen het verkeer niet goed
kunnen verwerken, met name in de avondspits.

Figuur: Vier maatregelpakketten uit de MIRT-verkenning Corridorstudie
Amsterdam-Hoorn (Antea Group, 7 februari 2017)

2. Optimalisatie
maatregelpakketten
Beeld plaatsen
ter grootte van
dit kader
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Optimalisatie tussen Amsterdam en Zaanstad
In de analysefase zijn de verschillende pakketten doorgerekend. Op de
figuur links is het pakket hoog opgenomen. De exacte configuraties zijn
opgenomen in het Achtergrondrapport Mobiliteit, MIRT-verkenning
Corridorstudie Amsterdam-Hoorn, Antea Group, 7 februari 2017.
Voor de netwerkdelen bij Hoorn en Purmerend is voldoende inzicht
gekregen over het functioneren van de pakketten. Tussen Amsterdam en
Zaanstad is behoefte aan meer inzicht. De pakketten kunnen het verkeer
niet goed verwerken in de avondspits. De vraag is hoe dit komt, en of de
pakketten kunnen worden geoptimaliseerd qua probleemoplossend
vermogen.
Tussen de A10 en de A7 zijn reeds een drietal varianten doorgerekend:
a)

2x4/5 (laag)

b)

2x5 (midden)

c)

2x6 (hoog)

Deze configuraties zijn nader geanalyseerd en waar mogelijk
geoptimaliseerd. Op de volgende pagina´s zijn de configuraties, de
aanpassingen ten opzichte van de eerdere analyses en de resultaten
opgenomen. Voor een meer gedetailleerde uitleg is er een aantal
modelplots opgenomen in Bijlage A en B.

Alle geoptimaliseerde maatregelen zijn doorgerekend met het VENOM
2016, zichtjaar 2030, scenario hoog.
Figuur: Maatregelpakket ‘weginfra-hoog’ uit de MIRT-verkenning
Corridorstudie Amsterdam-Hoorn (Antea Group, 7 februari 2017)
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Configuratie referentie
De volgende configuraties zijn als referentie doorgerekend voor de situatie in 2030. Deze referentie is gelijk
aan het model van MuConsult voor Zeef 1. Figuur 1, laat de configuratie in zuidelijke richting zien, figuur 2 in
noordelijke richting. In de Coentunnel is per richting 1 rijstrook permanent dicht, zoals in de huidige situatie.

Figuur 1: Referentie 2030 configuratie, ochtendspits (os)

Figuur 2: Referentie 2030 configuratie, avondspits (as)
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Doorstroming in de referentie
Knelpunten Coenplein
In de ochtendspits heeft het knooppunt Coenplein onvoldoende capaciteit
(figuur 1). De rijstroken op de A8 in zuidelijke richting zijn verdeeld in 2-1-2
stroken. Dit is voor de refererende situatie (in 2030) al onvoldoende
capaciteit. Figuur 1 laat zien dat er een knelpunten ontstaan voor de
Coentunnel in de bocht van de A8 richting A10-west en op de A10 Noord. In
beide situaties is er sprake van terugslag.
In de avondspits constateren we geen problemen op het Coenplein.

Figuur 1: Coenplein, knelpunten Ochtendspits

Knelpunten Zaandam
In de avondspits ondervindt knooppunt Zaandam ook onvoldoende capaciteit
(figuur 2). Knelpunten zijn zichtbaar in het knooppunt en er net voorbij op de
A8.
De doorgaande rijrichting richting A8 heeft 2 rijstroken, maar de intensiteit op
deze richting is hoger dan de capaciteit. Hierdoor ontstaan knelpunten in het
knooppunt.
Ook na het knooppunt zijn knelpunten te zien. Op de A8 in noordelijke richting
zijn de twee rijstroken onvoldoende om het verkeer te verwerken. Verder zijn
de 2 rijstroken plust spitsstrook, richting Purmerend, ook onvoldoende om
het verkeer af te wikkelen.

Legenda
Locatie van het knelpunt
Terugslag van het knelpunt
(filevorming)
Rijrichting
Figuur 2: Zaandam, knelpunten avondspits
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Configuratie pakket midden (2x5 rijstroken)
2x5 rijstroken
De volgende configuraties geven weer wat er in pakket midden is doorgerekend. Het grootste verschil ten opzichte van de referentie is de
realisatie van 2x5 rijstroken tussen knooppunt Coenplein en knooppunt Zaandam. In de referentiesituatie (en huidige situatie in 2017), ligt het
aantal rijstroken tussen 4 en 5. En een grote aanpassing is het verleggen van de hoofdrichting van de A7 naar de A8 in zuidelijke richting.
Daarnaast is de West 1 buis (verbinding A10 Noord met A10 West) opengesteld in dit pakket.
Naast deze veranderingen zijn er nog twee kleinere aanpassingen gedaan, zoals ook weergegeven in de afbeeldingen: 1) De invoegstrook
vanuit Oostzaan verlengen om iets meer capaciteit voor de Coentunnel te krijgen (figuur 1). 2) Drie rijstroken over knooppunt Zaandam heen waarschijnlijk wordt dit een uitdaging met ruimtelijke inpassing (figuur 2). Dit is een optimalisatie is t.o.v. de eerdere doorrekening van dit
pakket.

2.

1.

Figuur 1: Nieuwe configuratie, ochtendspits (os)

Figuur 2: Nieuwe configuratie, avondspits (as)

15

Doorstroming Coenplein - pakket midden
Verlichting filevorming voor Coentunnel
De volgende figuren laten de doorstroming op het Coenplein zien. Figuur 1 laat de referentie configuratie zien (zoals
doorgerekend in zeef 1), figuur 2 is de situatie waarin de maatregelen van pakket midden zijn opgenomen (o.a. het
verlengen van oprit Oostzaan). In pakket midden is te zien dat de ochtendspits minder groot wordt door de verlenging
van oprit Oostzaan. Er is meer capaciteit gecreëerd voor het invoegen, wat zorgt voor een minder groot knelpunt. Het
knelpunt is echter nog niet geheel verdwenen.

Legenda
Locatie van het knelpunt
Terugslag van het knelpunt
(filevorming)
Rijrichting

Figuur 1: Filelocaties ochtendspits: referentie configuratie (zeef 1)

Figuur 2: Filelocaties ochtendspits: pakket midden (zeef 1.5)
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Doorstroming knp. Zaandam - pakket midden
Verleggen van de knelpunten
De volgende figuren tonen de doorstroming op het knooppunt Zaandam. In figuur 1 is de configuratie zoals doorgerekend in
zeef 1, in figuur 2 is de aangepaste situatie te zien (o.a. met 3 rijstroken knooppunt Zaandam). Met de nieuwe configuratie
worden de knelpunten in het knooppunt opgelost. De knelpunten stroomafwaarts op de A8 worden hierdoor echter groter.
Stroomafwaarts op de A7 richting Purmerend wordt het knelpunt iets minder.

Legenda
Locatie van het knelpunt
Terugslag van het knelpunt
(filevorming)
Rijrichting

Figuur 1: Filelocaties avondspits: referentie configuratie (zeef 1)

Figuur 2: Filelocaties avondspits: pakket midden (zeef 1.5)
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Configuratie pakket hoog
2x6 rijstroken
De volgende configuraties geven weer wat er in pakket hoog is doorgerekend. De grootste verschillen ten opzichte van de referentie is de realisatie
van 2x6 rijstroken tussen knooppunt Coenplein en knooppunt Zaandam. In de referentiesituatie (en huidige situatie in 2017), ligt het aantal
rijstroken tussen 4 en 5. Naast deze verandering zijn er dezelfde aanpassingen gedaan, als bij pakket midden: dus, het openstellen van alle rijstroken
in de Coentunnel, verlenging van de oprit vanaf Oostzaan (1) en 3 rijstroken knooppunt Zaandam uit (2).
Verder, in de vorige fase zat in pakket hoog de maatregel om een verbindingslink te realiseren tussen verschillende delen van de Coentunnel (3),
omdat het de mogelijkheid geeft om het verkeer optimaal te verdelen over de tunnelbuizen. Deze extra maatregel laten wij echter vervallen, omdat
de maatregel averechts werkt: door extra weefbewegingen wordt de capaciteit van de tunnelbuis gereduceerd (van 6.658/h naar 4.806/h in het
model door Qblok). Daarnaast kunnen de extra weefbewegingen leiden tot gevaarlijke situaties. De verbindingslink is daarom weggehaald.

2.

1.
3.

1.

Figuur 1: Nieuwe configuratie, ochtendspits (os)

Figuur 2: Nieuwe configuratie, avondspits (as)
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Doorstroming Coenplein - pakket hoog
Verlichting filevorming voor Coentunnel
In figuur 1 is de situatie zoals te zien doorgerekend in zeef 1. Er is een file te zien komende vanaf de A8 richting de Coentunnel. Wanneer de
verbindingslink wordt weggehaald (figuur 2) verplaatst het knelpunt: in plaats van voor de tunnel komt het probleem in de tunnel te zitten. Dit
komt doordat de capaciteit in de tunnel toeneemt doordat de verbindingslink wordt weggehaald. Het verkeer kan de tunnel dus makkelijker
inrijden, maar loopt aan het eind van de tunnel tegen een knelpunt aan en staat vast in de tunnel.

Legenda
Locatie van het knelpunt
Terugslag van het knelpunt
(filevorming)
Rijrichting

Figuur 1: Filelocaties ochtendspits: referentie configuratie (zeef 1)

Figuur 2: Filelocaties ochtendspits: pakket hoog (zeef 1.5)

19

Doorstroming knp. Zaandam - pakket hoog
Verleggen van de knelpunten
Gelijk aan de situatie bij pakket midden wordt het probleem in het knooppunt opgelost.
Vervolgens worden de knelpunten stroomafwaarts op de A8 groter en op de A7 minder.
De verschillen tussen referentie en pakket hoog komen door dat we nu met pakket hoog
rekenen, dit trekt meer verkeer aan en dus is het logisch dat de vertraging ook wat zwaarder
wordt.

Legenda
Locatie van het knelpunt
Terugslag van het knelpunt
(filevorming)
Rijrichting

Figuur 1: Filelocaties avondspits: referentie configuratie (zeef 1)

Figuur 2: Filelocaties avondspits: pakket hoog (zeef 1.5)
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Knooppunt Zaandam
Microsimulatie VISSIM
Het knooppunt Zaandam is doorgerekend met VISSIM.
2*5

2*6

OS

Knelpunt bij
invoeger Zaandam

Geen knelpunt

AS

Knelpunt weefvak
voor Zaandam

Knelpunt weefvak
voor Zaandam

Knelpunt weefvak
voor Zaandam en
extra knelpunt bij
invoeger vanaf A7

Knelpunt weefvak
voor Zaandam en
extra knelpunt bij
invoeger vanaf A7

Als boven maar nu
ook knelpunt bij
afstreping

Als boven maar nu
ook knelpunt bij
afstreping

AS
met
uitvoeger
afvallende
rijstrook

AS
met
uitvoeger
afstreping

Uit deze analyse blijkt dat de weefbewegingen voor het
knooppunt in alle situaties tot vertraging leiden. Door een extra
rijstrook vanuit het zuiden op te nemen, vermindert de
problematiek voor het knooppunt, maar wordt er een extra
knelpunt geïntroduceerd, daar waar er weer naar 2 rijstroken
wordt over gegaan. Deze problematiek is met extra asfalt niet op
te lossen. Beperken van de weefbewegingen en voorkomen van
capaciteitsreducties kunnen hier een bijdrage aan leveren.
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Prestatie varianten: VVU’s
Aantal VVU's per etmaal verminderd
3.000

2.500

De grafiek links en de tabel op de volgende pagina tonen de vermindering van het aantal
voertuigverliesuren in het gebied (zie voor gebiedsafbakening afbeelding p22). Er zijn
5 varianten vergeleken met de referentie:
1.
Het oorspronkelijke pakket midden.
2.
Het aangepaste pakket midden (3 rijstroken voorbij knooppunt Zaandam).
3.
Het oorspronkelijke pakket hoog.
4.
Het aangepaste pakket hoog.
5.
Het aangepaste pakket hoog met A8-A9-verbinding (zie ook hoofdstuk 4).

2.000

Effect: alle pakketten zorgen voor verlichting van de knelpunten
De grootste hoeveelheid VVU’s wordt gewonnen in de ochtendspits. Dit komt doordat
het knelpunt rond de Coentunnel flink wordt verminderd door de maatregelen.
Waarschijnlijk is met name de openstelling van de 6e rijstrook hier effectief.

1.500

De effecten in de avondspits (bij knooppunt Zaandam) zijn minder groot: het knelpunt in
het knooppunt wordt opgelost, maar hierdoor worden de knelpunten richting
Purmerend en Koog Zaandijk groter.

1.000

500

0
1. Infra
2. Infra 3. Infra hoog, 4. Infra Hoog, 5. Infra hoog,
midden, zeef Midden, zeef
zeef 1
zeef 1.5
A8-A9
1
1.5
personen os

personen as

personen restdag

vracht os

vracht as

vracht restdag

De varianten ontlopen elkaar niet veel qua effectiviteit. Pakket hoog mét A8-A9verbinding biedt de meeste winst in de restdag, maar in de avondspits is er vrijwel geen
effect. Dan wordt de toegevoegde capaciteit vrijwel volledig opgebruikt door het
nieuwe verkeer.
In de avondspits zijn de nieuwe pakketten (2&4) het meest effectief. Per saldo is het
doortrekken van de 3e rijstrook over het knooppunt, en de bijbehorende verplaatsing
van de knelpunten dus gunstig. In de ochtendspits is het oorspronkelijke infra hoog
pakket (3) het meest effectief. Per saldo is de verbindingslink tussen de
Coentunnelbuizen dus gunstig voor de vermindering van VVU’s.
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Prestatie varianten: VVU’s
Waarde van de VVU’s bepaald met KEA-light
Met behulp van KEA-light-methodiek (ook gebruikt in Beter Benutten) is de
waarde van de voertuigverliesuren (VVU’s) bepaald. Voor het paarse gebied in de
figuur. Er is onderscheid gemaakt naar VVU’s van vrachtverkeer en
personenauto’s. De waarde is € 9,- per VVU voor personen en € 42,20 per VVU
voor vracht. Binnen de KEA light wordt de infra-investering over 30 jaar
afgeschreven. De etmaal VVU’s zijn vermenigvuldigd met 30 jaar en
233 werkdagen.
A7
De pakketten ontlopen elkaar niet veel qua waarde: Pakket 5 is € 160 miljoen
waard en pakket 3 € 200 miljoen. Of de pakketten kosteneffectief zijn hangt af van
de investeringskosten.

A8
A10
Figuur: VVU’s zijn bepaald het gebied in de oranje
stippellijn, rondom de A7 en A8. Zowel het HWN
als het OWN zijn meegenomen
scenario

beschrijving hoofdlijnen

Referentie 2030
1. Infra midden, zeef 1
2. Infra Midden,
zeef 1.5
3. Infra hoog, zeef 1
4. Infra Hoog, zeef 1.5
5. Infra hoog, A8-A9

bestaand netwerk, 5 rijstroken in Coentunnel
West-Noord op knooppunt Zaandam niet mogelijk
aanvullend: 3 rijstroken voorbij afrit Zaandam,
3 stroken tot aan tunnel
Oost-west op knooppunt Zaandam niet mogelijk
aanvullend: 3 rijstroken voorbij afrit Zaandam
aanvullend: A8-A9 aangesloten

VVU’s Personenauto's
VVU’s Vrachtauto's
waarde VVU's
ochtend
avond
ochtend
avond
personen
vracht
Spits
Spits restdag totaal
spits
spits restdag totaal € 9,- per VVU € 42,20 p VVU

totaal

8.540
-1.110

5.620
-490

7.940 22.100
-500 -2.100

440
-90

210
-20

110
0

760 € 1.390.000.000 € 220.000.000 € 1.610.000.000
-120 € 130.000.000 € 40.000.000 € 170.000.000

-1.070

-540

-500 -2.110

-100

-20

0

-130

€ 130.000.000 € 40.000.000 € 170.000.000

-1.410
-1.100
-1.040

-280
-470
-80

-650 -2.340
-660 -2.220
-780 -1.900

-140
-120
-100

-20
-30
-10

0
0
-20

-170
-150
-130

€ 150.000.000 € 50.000.000 € 200.000.000
€ 140.000.000 € 40.000.000 € 180.000.000
€ 120.000.000 € 40.000.000 € 160.000.000

Tabel: Aantal verminderde VVU’s voertuigen binnen het gebied. Voor de referentie is het totale aantal gegeven. Bij de varianten zijn de afnames getoond.
De waarde van de VVU-vermindering is bepaald op basis van ‘De maatschappelijke waarde van kortere en betrouwbaardere reistijden’ (KIM, 2013)
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Prestatie varianten: aantal voertuigen
Aantal voertuigen per etmaal extra
verwerkt
450.000
400.000
350.000
300.000
250.000
200.000

Aantal voertuigen te verwerken
Een andere vorm van economische waarde is het aantal voertuigen dat het
systeem kan verwerken. De grafiek links en de tabel onder geven het totale
aantal autoritten per dag weer in de verschillende scenario’s binnen het
studiegebied (zie de figuur op de vorige pagina).
Belangrijk om aan te merken is dat het totale aantal ritten in het model wordt
overschat, omdat ritten op het onderliggende netwerk en het hoofdwegennet als
separate ritten worden opgenomen in het model. Met name het relatieve
verschil ten opzichte van de referentie is daarom interessant om te beschouwen.

De meeste ritten worden verwerkt in het scenario met doorgetrokken A8-A9. Het
infra-hoog pakket kan meer voertuigen verwerken dan het pakket midden.

150.000
100.000
50.000
0
Infra midden, Infra Midden, Infra hoog,
zeef 1
zeef 1.5
zeef 1

Infra Hoog,
zeef 1.5

Infra hoog,
A8-A9

personen os

personen as

personen restdag

vracht os

vracht as

vracht restdag

scenario
Referentie 2030
Infra midden, zeef 1

beschrijving hoofdlijnen
bestaand netwerk, 5 rijstroken in Coentunnel
West-Noord op knooppunt Zaandam niet mogelijk
aanvullend: 3 rijstroken voorbij afrit Zaandam,
Infra Midden, zeef 1.5
3 stroken tot aan tunnel
Infra hoog, zeef 1
Oost-west op knooppunt Zaandam niet mogelijk
Infra Hoog, zeef 1.5
aanvullend: 3 rijstroken voorbij afrit Zaandam
Infra hoog, A8-A9
aanvullend: A8-A9 aangesloten

Al met al ontloopt de economische waarde van de pakketten elkaar niet veel.
Met name op het gebied van VVU’s is het verschil beperkt. Indien wordt gekeken
naar het aantal te verwerken voertuigen scoren de pakketten hoog beter dan de
andere pakketten. Met doorgetrokken A8-A9 is het aantal verwerkte voertuigen
het grootst.

personenauto's
os

as

restdag

totaal

11.394.000

179.000

162.000

862.000

1.203.000

+36.000 +58.000 +29.000 +123.000

3.000

3.000

0

6.000

3.000

4.000

5.000

12.000

3.000
3.000
8.000

4.000
4.000
6.000

5.000
5.000
34.000

13.000
12.000
48.000

1.975.000

+39.000
+61.000
+59.000
+86.000

as

restdag

1.681.000

7.738.000

vrachtauto's
totaal
os

+81.000
+86.000
+94.000
+85.000

+71.000
+99.000
+93.000
+185.000

+191.000
+246.000
+246.000
+355.000

Tabel: Aantal verwerkte voertuigen binnen het gebied. Voor de referentie is het totale aantal gegeven. Bij de varianten zijn de toenames getoond

3. Gevoeligheidsanalyses
Beeld plaatsen
ter grootte van
dit kader

25

Toekomstige ontwikkelingen
Om te weten of de maatregelen robuust zijn, rekenen we deze grootschalige ontwikkelingen door met behulp van het
verkeersmodel VENOM 2016 - in de vorm van gevoeligheidsanalyses. We focussen op de belangrijkste onzekerheden,
waar we onderscheid maken in ontwikkelingen die er toe leiden dat: verkeersstromen anders gaan lopen (infrastructurele
opgaven) en ontwikkelingen die meer verkeer genereren (ruimtelijke opgaven). Huidige SEG's bevatten geen woningen en
arbeidsplaatsen die we in de gevoeligheidsanalyse hebben meegenomen. Er is dus geen sprake van dubbeltellingen.
In de figuur hierna staat het overzicht van de ontwikkelingen die we doorrekenen, de volgende pagina’s geven meer uitleg
en zie ook onze notitie: Gevoeligheidsanalyses MIRT-verkenning Amsterdam-Hoorn: onderbouwing modeldoorrekening
(Goudappel Coffeng, 11 december 2017).

Figuur: Overzicht van toekomstige ontwikkelingen die in onze gevoeligheidsanalyses worden doorgerekend
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Infrastructurele opgave: A8/A9
Voor de infrastructurele opgaven, nemen we doortrekking A8/A9 mee. Er worden drie verschillende modellen onderzocht
binnen de tracéstudie. Er kunnen nog geen uitspraken worden gedaan over voorkeursvariant. Voor de gevoeligheidsanalyse
gebruiken we de zogeheten ‘Golfbaanvariant’ (zie figuur op vorige pagina), omdat deze de grootste hoeveelheid verkeer
aantrekt, en daarmee de ‘worst case’-variant is.
Resultaten gevoeligheidsanalyse
De figuur hierna laat de modelberekening van deze analyse zien. Het brede rode stuk laat zien waar de nieuwe weg komt te
liggen, en geeft een groei in voertuigen aan. De blauwe delen, dus het onderliggend wegennet (OWN) laat een krimp in aantal
voertuigen zien.
Door de aanleg van deze weg wordt het drukker op de A8 en A7. Er wordt extra verkeer gegenereerd over de wegen rondom de
nieuwe verbinding. Dit zal negatieve gevolgen hebben voor de doorstroom tussen knooppunt Zaandam en het Coenplein.

Figuur: Modelberekeningen van de gevoeligheidsanalyse ‘Golfbaanvariant. Rood geeft groei van mvt aan, blauw afname
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Ruimtelijke opgaven
Voor de ruimtelijke opgaven, nemen we de ontwikkelingen in Zaanstad en HavenStad in Amsterdam mee. Beide opgaven hebben hoge ambities voor de toekomst.
MAAK.Zaanstad
Hiervan worden de significante ontwikkellocaties meegenomen (groter dan
‘100 woningen/arbeidsplaatsen) conform vigerend beleid: ‘Einddocument
vaststelling MAAK.Zaanstad’ (gemeente Zaanstad, 2016). De locaties en aantallen
van deze opgave staan omschreven het figuur op pagina 34.
Haven-Stad gemeente Amsterdam
Dit is een opgave van 40.000-70.000 woningen. De gemeente gaat uit van 15%
autoverkeer in de modal split, en dus een lage verkeersgeneratie van auto’s. Deze
doelstellingen worden gerealiseerd door veel aanvullende maatregelen toe te
passen, onder andere aanleg nieuwe hoogwaardige OV-verbindingen en een lage
parkeernorm. Wij nemen in onze gevoeligheidsanalyse de verkeersgeneratie mee
zoals berekend in ‘Verkeersberekeningen MER Haven-Stad: Verkeersmodel
Amsterdam 1.4’ (Goudappel Coffeng, 17 mei 2017), zie het figuur rechts.

Figuur: Verkeersgeneratie (mvt per etmaal) op basis van
documentatie Haven-Stad: ‘Verkeersberekeningen MER
Haven-Stad: Verkeersmodel Amsterdam 1.4’
(Goudappel Coffeng, 17 mei 2017)
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Resultaten gevoeligheidsanalyses

Figuur: Percentuele effecten in de maatgevende spitsen, afzonderlijk voor A8-A9, MAAK.Zaanstad en Haven-Stad. Noordelijke richting is avondspits , zuidelijke richting is ochtendspits

A8-A9
De doortrekking van de A8 zorgt voor een
toename in verkeer in de spitsen. Hierdoor
worden de geconstateerde knelpunten groter.
De vraag is groter dan het aanbod. Verkeer
wordt weggedrukt uit de spits. Toename
verkeer:

A8 Zaandam - N246 etmaal: + 30-40%

A8 Zaandam - N246 os:
+ 7-10%

A8 Zaandam - N246 as:
+ 7-10%
Hypothese: 2*3 noodzakelijk op A8 tussen
Zaandam en N246 bij doortrekking A8-A9?

MAAK.Zaanstad
De bouw van nieuwe woonwijken in en
rondom Zaandam zorgt voor veel toename aan
verkeer op het onderliggend wegennet. Er is
vooral veel toename op de N516 en het
afgewaardeerde stuk van de A7 (ten westen
van knooppunt Zaandam).

Haven-Stad
De bouw van de nieuwe woonwijk Haven-Stad
zorgt slechts voor toename op de A10. Op de
A8 en verder, is een afname van verkeer. Dit
heeft te maken met een gewijzigde invulling
van het gebied waarbij de gemeente
Amsterdam uit gaat van slechts 15%
autoverkeer. Dit is de helft van de ritgeneratie
die nu in dit gebied wordt gerealiseerd.
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Totalen gevoeligheidsanalyse
Alle drie de ontwikkelingen (A8-A9,
MAAK.Zaanstad, Haven-Stad) zijn meegenomen
in de figuur. Grote toenames zijn te zien bij de
N516, in Zaandam Zuid, waar er 31% extra
verkeer aankomt in de avondspits en 9% extra
vertrekt in de ochtendspits. Daarnaast is er ook
een grote toename bij de afgewaardeerde A7,
ten westen van knooppunt Zaandam. Beide grote
toenames worden vooral veroorzaakt door de
grote ontwikkelingen in Zaandam (onderdeel van
MAAK.Zaanstad). Daarnaast, door de
openstelling van de A8-A9, neemt het aantal
voertuigen op de A8 toe.

Figuur: Percentuele effecten in de maatgevende spitsen
(noordelijke en westelijke richting is avondspits, zuidelijke en
oostelijke richting is ochtendspits) Meegenomen
ontwikkelingen zijn: A8-A9, MAAK.Zaanstad en Haven-Stad

4. Conclusies en
vervolg
Beeld plaatsen
ter grootte van
dit kader
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Alles overziend: ochtendspits, zuid
3
2

In de ochtendspits zijn de knelpunten niet op te lossen, maar wel te
verlichten.
Zoals blijkt uit de modelberekeningen dragen de pakketten bij aan het
verminderen van de knelpunten. De grootste hoeveelheid VVU’s wordt
gewonnen in de ochtendspits. Dit komt doordat het knelpunt rond de
Coentunnel flink wordt verminderd door de maatregelen. Waarschijnlijk
is met name de openstelling van de 6e rijstrook hier effectief.
Er blijven echter altijd knelpunten bestaan. Dit heeft te maken met de
beperkte capaciteit in de Coentunnel. Vanuit de A8 worden 5 of
6 rijstroken aangeboden (afhankelijk van het gekozen pakket). De
Coentunnel heeft met 4 rijstroken onvoldoende capaciteit om dit verkeer
te kunnen verwerken in de ochtendspits.

5/6

4

Het komt er dus op neer om te kiezen waar je de file wilt positioneren.
In/voor de tunnel (2*6) of op de A8 (2*5). In de MER-berekeningen zullen
beide varianten worden meegenomen.
Het doortrekken van de A8-A9 vergroot het knelpunt bij de Coentunnel.
Echter kan deze configuratie ook meer verkeer verwerken. De totale
hoeveelheid VVU’s komt iets minder gunstig uit dan de pakketten zonder
doorgetrokken A8-A9.
Qua voertuigverliesuren ontlopen de pakketten elkaar niet veel. De
verwachting is dan ook dat de goedkopere pakketten (midden) beter
zullen scoren in de MER dan de duurdere pakketten.
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Alles overziend: avondspits, noord
In de avondspits zijn de knelpunten wel op te lossen, maar de
pakketten zijn nu nog ontoereikend.
De pakketten dragen beperkt bij aan het verminderen van de knelpunten
in de avondspits. Het knelpunt in het knooppunt Zaandam wordt
opgelost, maar hierdoor worden de knelpunten richting Purmerend en
Koog Zaandijk groter. Dit komt omdat de capaciteit van 3 rijstroken
richting Purmerend en 2 rijstroken richting Koog-Zaandijk ontoereikend
zijn.

3
2

2.

5

Het is daarom aan te bevelen om in het opstellen van de
maatregelpakketten voor de MER-berekeningen aanvullende
maatregelen te overwegen.

5/6





4

In noordelijke richting blijven binnen de
voorgestelde pakketten knelpunten bestaan
voorbij knooppunt Zaandam.
Hier zou extra capaciteit kunnen worden
gecreëerd, maar dit zit niet in de pakketten.
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Conclusies en vervolg
Conclusies

Het probleem wordt verlicht door de infrapakketten, en deze hebben
daarmee economische meerwaarde voor de corridor.

Echter, (alleen) weginfra lost het probleem niet op.

Het is daarom aan te bevelen om in de pakketvorming combinaties te
maken van weginfra met alternatieven (OV, fiets en
mobiliteitsmanagement).

Verder bepaalt de keuze voor de netwerkconfiguratie waar de file
wordt neergezet.
Vervolgstappen
De separate maatregelpakketten worden omgevormd tot combipakketten.
Combipakketten bevatten maatregelen die voor alle modaliteiten oplossingen
bieden en waarbij de ‘overall’ bereikbaarheid in de corridor wordt gediend.
Het gaat om pakketten waarin voor de onderscheiden modaliteiten en
opgaven een juiste mix verkregen kan worden, die effectief is én ook bij de
partijen kan rekenen op voldoende draagvlak. Het vaststellen van combipakketten duiden we aan met ‘Zeef 1,5.
Inmiddels is een start gemaakt met de beoordelingsfase, de fase waarin wordt
toegewerkt naar een voorkeursalternatief (Zeef 2). Daartoe wordt de
beoordelingsfase in twee delen opgeknipt:

een uitwerking en selectie van kansrijke (combi-)pakketten, en

het opstellen van een structuurvisie en PlanMER.

Bijlagen
Beeld plaatsen
ter grootte van
dit kader
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A. Modelplots
Deze bijlage, geeft een aantal modelplots om inzichtelijk te maken hoe deze in elkaar zitten. Deze sluiten aan bij de configuratie schetsen in
hoofdstuk 2.

Geopende rijstroken in en rondom de Coentunnel
Het aantal rijstroken dat geopend is in de Coentunnel verschilt per variant (zie afbeeldingen). Kort opgesomd:
 De meest oosterlijke buis (richting noord): In referentie 2030, 3 rijstroken geopend. In variant midden en hoog, 4 volwaardige rijstroken.
 De tweede westerlijke buis (richting zuid): In referentie 2030 1 rijstrook geopend. In midden en hoog, 2 rijstroken.
 Vanaf de Coentunnel richting A8: In referentie 2030 en midden, 2 rijstroken. In hoog, 3 rijstroken.

Aantal rijstroken rondom Coenplein, referentie 2030
(gelijk aan ref. MuConsult)

Aantal rijstroken rondom Coenplein,
pakket midden (2x5)

Aantal rijstroken rondom Coenplein,
pakket hoog (2x6)
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A. Modelplots
Spitsstrook Purmerend
De spitsstrook richting Purmerend wordt in het model meegenomen als een volwaardige rijstrook.

De A7 die Zaandam in/uitgaat, wordt ook wel de
Prins Bernhardlaan genoemd. Deze zit in het model als
2x3 rijstroken (zowel in de referentie 2030, in pakket midden
en in pakket hoog)

A7 blijft 2x3 tot na Purmerend. Tussen Purmerend en Purmerend
Noord 4 stroken (1 weefvak)
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A. Modelplots
Afgewaardeerde A7
Na het verwijderen van het west-noord klaverblad (in variant pakket midden en hoog), wordt de A7 ten westen van
knooppunt Zaandam afgewaardeerd tot een stadsweg 2x2 - van bijvoorbeeld 70 km/h. Ontwerpvarianten voor deze
oplossing worden nog uitgewerkt in aparte sessies.

Knooppunt Zaandam, voor pakket midden en hoog. Waarin de
afgewaardeerde A7 omcirkeld is.
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B. Modelresultaten knooppunt Zaandam

Verschilplot verkeersmodel ochtendspits (2-uurs). Een vergelijking tussen Infra Hoog 2030 en referentie 2030.
Rood is toename qua autoverkeer. Groen toont de afname
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B. Modelresultaten knooppunt Zaandam

Intensiteiten ochtendspits (2-uurs). Pakket Infra Hoog 2030 (oorspronkelijk pakket uit probleemanalysefase
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B. IC-waarden ochtendspits

A7
A8

S155

A8

Intensiteit/capaciteit (IC)-waarden voor de ochtendspits in pakket hoog.
Inclusief afsluiting west-noord klaverblad op knooppunt Zaandam
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B. IC-waarden avondspits

A7
A8

S155

A8

Intensiteit/capaciteit (IC)-waarden voor de avondspits in pakket hoog.
Inclusief afsluiting west-noord klaverblad op knooppunt Zaandam
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