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Ten behoeve van de MIRT Verkenning Hoorn-Amsterdam is behoefte aan integrale
maatregelpakketten (combipakketten) om de gesignaleerde knelpunten op te lossen. In
eerdere fasen zijn sectorale maatregelpakketten vastgesteld (op basis van een
long-/shortlist aan maatregelen). Dit zijn:
A.

Ruimte, mobiliteitsmanagement, spoor en fiets.

B.

Weginfra - Laag.

C.

Weginfra - Midden.

D.

Weginfra - Hoog.

Figuur 1.1: Processchema MIRT Verkenning Hoorn-Amsterdam

Ter voorbereiding op de voorkeursbeslissing (zeef 2) worden de effectieve onderdelen uit
deze sectorale pakketten verwerkt in combipakketten.

www.goudappel.nl
goudappel@goudappel.nl
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Overzicht van de zes combipakketten

Deze notitie bevat een voorstel voor zes combipakketten, figuren 1.2 en 1.3 geven
hiervan een overzicht.

Figuur 1.2: Overzicht combipakketten, waarbij elk los blok als model geldt. Autonoom 2030 en alle combipakketten 1 tot en met 6 zullen worden doorgerekend

Samenvattend:
We hebben de maatregelen van de shortlist geanalyseerd. De meest effectieve en
haalbare zijn geselecteerd en in verschillende combipakketten opgenomen. De pakketten
zijn zo vormgegeven dat de maatregelen logisch op elkaar aansluiten. De pakketten
nemen toe in complexiteit qua maatregelen en vergen daardoor meer inspanning en
meer financiële middelen. Zo wordt ten behoeve van de MER een bandbreedte geschetst
van mogelijke pakketten, op basis waarvan een voorkeursalternatief gekozen kan
worden.
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Figuur 1.3: De zes combipakketten, met links de maatregelen onder elkaar, en daarnaast de verschillende pakketten

Maatregelen op het gebied van ruimte (TOD) zijn vaak al meegenomen in de autonome
variant van het verkeersmodel. Dit geldt onder andere voor Poort van Hoorn en delen
van Maak.Zaanstad. Ook zijn verschillende TOD locaties van Purmerend meegenomen,
zoals Lamel IV en V en Wheermolen West.
Andere ruimtelijke projecten die niet in de SEGS zitten zijn meegenomen als
gevoeligheidsanalyse. Dit geldt voor de grotere, nog niet vastgestelde TOD-ambities van
Maak.Zaanstad en de ontwikkeling HavenStad in Amsterdam. De resultaten van de
gevoeligheidsanalyses zijn opgenomen in de rapportage ‘MIRT-verkenning AmsterdamHoorn, Verkeerskundige analyses zeef 1.5’, Goudappel Coffeng, 2018. TOD is geen
onderdeel van de maatregelpakketten.

2

Autonoom 2030

Het autonome pakket is het referentiepakket 2030. Wij maken gebruik van het
referentiemodel 2030 (qua ruimtelijke vulling en infrastructurele ingrepen) zoals
gehanteerd in de eerdere fasen van deze verkenning. In bijlage 1 staan de meest
relevante infrastructurele wijzigingen die in dit referentiemodel 2030 zijn opgenomen,
ten opzichte van de huidige situatie (NRM BP2016 basisjaar 2010).
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3

Combipakket 1: Quick wins

Dit 2030 pakket gaat uit van Autonoom 2030. We voegen daar quick win-maatregelen
aan toe die relatief eenvoudig uit te voeren zijn. Het zijn quick wins op het gebied van:
spoor- , fiets- en mobiliteitsmanagementmaatregelen. Figuur 3.1 geeft de maatregelen
weer op de kaart en in de tabellen 3.1, 3.2 en 3.3 staan deze maatregelen nader
omschreven.

Figuur 3.1: Combipakket 1, Quick wins: samenstelling van fiets-, spoor- en mobiliteitsmanagementmaatregelen
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3.1

Spoor-maatregelen quick win

De geselecteerde quick win-maatregelen komen voort uit de sectorale uitwerking van
OV-maatregelen ‘Uitwerking spoormaatregelen corridorstudie Hoorn - Amsterdam’
(Movin, 20 oktober 2017). De geselecteerde maatregelen zijn de maatregelen die:
1.
Quick win zijn, wat inhoudt dat ze met relatief beperkte inspanning (geen infraaanpassingen) kunnen worden uitgevoerd.
2.
Een positieve bijdrage leveren aan de autobereikbaarheid op de corridor.
De volgende tabel toont de maatregelen, die zijn opgenomen in het quick win-pakket.
Maatregel
nummer
192

Maatregel
Langer doorrijden met spits-IC
Een half uur verlengen van de spitsperiode: ‘s ochtends
laatste spits IC om 09.10 uur; en ’s avonds extra spits IC
om 18.06 en 18.36 uur.

142 & 184

142. Opheffen snelheidsbeperking bij Zaandam
Tussen Zaandam en Zaandam-Kogerverld van 40 naar
80 km/h. Dit maakt het mogelijk om vertragingen in
de treindienst in te lopen, waardoor de maatregel
robuuster wordt

Maatregel doorrekenen in
model?
Ja, als vermindering van het
autogebruik
Ja, als vermindering van het
autogebruik (m.b.v. gebruik
van kruiselasticiteiten)

184. Snelheidsverhoging naar 130 km/h bij
Hoorn
Snelheidsverhoging op het traject tussen HoornKersenboogerd en Hoogkarspel van 100 naar
130 km/h maakt het mogelijk om vertragingen in de
uitvoering van de treindienst in te lopen, en - zo
mogelijk - reistijden conform dienstregeling te
verkorten.
Gezamenlijk zorgen deze twee maatregelen tot een
reistijdwinst van 2 minuten (minder halteertijd op
Hoorn). Dit geldt zowel voor de IC als de sprinter

143

104

Verwijderen glazen wand op station Zaandam
Doel is om het cross-platform overstappen te
verbeteren, als de overstapfunctie van Zaandam
vergroot wordt.
(Movin, 2017, p.35)
Aftellers: die terugtellen tot het vertrek van de trein,
zodat treinen stipter kunnen vertrekken. Bij station
Purmerend-Overwhere, en Hoorn-Kersenboogerd.

Effect niet doorrekenen met
het model

Effect niet doorrekenen met
het model

Tabel 3.1: Spoormaatregelen, quick win
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3.2

Fietsmaatregelen (quick win)

Er is onderzoek gedaan naar kansrijke regionale fietsroutes ‘Rapportage uitwerking

fietsroutes corridorstudie Amsterdam-Hoorn (Purmerend-Zaanstad en Purmerend-Hoorn)’
(Tibs, 2017, p. 13). Uit deze analyse is een fietsmaatregelenpakket gekomen, welke naar
verwachting zal bijdragen aan het verlagen van het aantal autobewegingen, en daarmee
aan de doorstroming op de corridor. Dit bestaat uit twee regionale fietsverbindingen:
1.
een snelfietsroute tussen Zaandam en Purmerend (maatregel 51, 110)
2.
een regionale route tussen Purmerend en Hoorn (maatregel 55).
Maatregel
nummer
55
51, 110

Maatregel
Regionaal fietspad van Purmerend
naar Hoorn.
Snelfietspad van Zaandam naar
Purmerend.

Maatregel doorrekenen
in model?
Ja, als vermindering van
het autogebruik
Ja, als vermindering van
het autogebruik

Tabel 3.2: Fietsmaatregelen quick win

3.3

Mobiliteitsmanagement korte termijn (quick win)

Mobiliteitsmanagement is opgesplitst in twee onderdelen. In deze paragraaf beschrijven
we de ‘quick win’-maatregelen. In paragraaf 4 beschrijven we de lange-termijnmaatregelen, die in een apart pakket zijn opgenomen. Mobiliteitsmanagement kortetermijnmaatregelen zijn maatregelen die snel te realiseren zijn en/of nu al lopen en
effectief zijn bevonden in de notitie ‘Mobiliteitsmanagement op de corridor HoornAmsterdam: maatregelen voor de korte en lange termijn’ (Rebel en Goudappel, 2017).
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Maatregel
nummer
KT-spoor 1
(rapport
GC/Rebel)

KT-spoor 3,
LT-spoor 2
(rapport
GC/Rebel)

Maatregel
Succesvolle werkgeversaanpak uitbreiden. Het
uitbreiden van de werkgeversaanpak vanuit de MRA
verder naar het noorden. Als eerste liggen de grootste
kansen voor bedrijven gevestigd in Westpoort en
Zaanstad met oog op het ontlasten van met name de
knelpunten bij Purmerend en knooppunt Zaandam op de
A7/A8.

Fietsstimulering breder uitrollen.
Stimuleringsmaatregelen voor de (e-)fiets gericht op
bedrijven in Purmerend, Zaanstad en Westpoort en op
werknemers die vanuit het noorden komen. Er liggen
meekoppelkansen met het korte-termijnpakket
fietsmaatregelen. Fietsstimulering werkt immers goed
als een koppeling wordt gezocht met de aanleg van
nieuwe fietsinfrastructuur.
Specifieke fietsstimuleringsmaatregelen die kunnen
worden opgepakt zijn:

Probeeractie met e-fietsen of speed pedelecs

Beloning voor gebruik van de (e-)fiets

Specifieke reisinformatie voor (e-)fietsers

Voorzieningen zoals fietsenmaker, stallingen,
douches etc. bij de bedrijven(terreinen).

Maatregel doorrekenen
in model?
Ja, als vermindering
autoritten

Ja, als vermindering
autoritten

Tabel 3.3: Mobiliteitsmanagement korte termijn, quick win-maatregelen

4

Combipakket 2: Mobiliteitsmanagement
lange termijn

In deze paragraaf beschrijven we de lange-termijnmobiliteitsmanagementmaatregelen.
Dit zijn maatregelen zijn geselecteerd omdat:
■ Deze maatregelen potentieel autoritten van de snelwegen af kunnen halen en
■ Deze maatregelen op lange termijn spelen, vanwege de koppeling aan lange termijn
infrastructurele ingrepen of omdat er veel stakeholders bij betrokken zijn (zoals bij
first- en last mile maatregelen vanwege de koppeling aan ruimtelijke ontwikkeling).

www.goudappel.nl

Combipakketten MIRT verkenning Hoorn-Amsterdam

7

Maatregel
nummer
KT-spoor 1
(rapport
GC/Rebel)

Maatregel
Realiseren carpoolplaatsen.






KT-spoor 2
(rapport
GC/Rebel)

LT-spoor 3 -A
(rapport
GC/Rebel)

Gebruik van multimodale reis- en routeinformatie vergroten. Reizigers maken met behulp

Ja, als vermindering
autoritten

van reis- en routeinformatie slimme keuzes maken
over het tijdstip waarop ze hun verplaatsingen maken
of met welke vervoersmodus zij dit doen. Het maken
van een bepaalde gewenste keuze wordt ook beloond.
Dit is een meekoppelkans met infrastructuurmaatregelen: indien een nieuwe fietsroute wordt
geopend kunnen autoreizigers hiervan op de hoogte
worden gesteld.
Belangrijk voor het succes van deze maatregel is een
hogere penetratiegraad van het gebruik van de reis- en
route-informatie om een goed meetbaar effect te zien
op de A7/A8.

Verbeteren first- en last mile.
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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.
Campagne om autodelen te stimuleren. Naast
de aanleg van deze carpoolplaatsen omvat deze
maatregel ook campagnes om het carpoolen te
stimuleren.
Carpoolplatform. Daarnaast word er een
carpoolingplatform geïmplementeerd, waar men
elkaar kan vinden.

Maatregel doorrekenen
in model?
Ja, als vermindering
autoritten

Multimodale vervoersknooppunten inrichten.
Deze punten zorgen voor een goede
bereikbaarheid en goede verbindingen tussen
verschillende modaliteiten. Potentiële punten zijn
het stationsgebied van Hoorn stationsgebied
Purmerend, Kogerveld, Zaanse Schans.
Deelfietsen bij belangrijke bestemmingen en
knooppunten. In eerste instantie is het de
bedoeling bestaande verhuurlocaties uit te
breiden en flexibel te maken (deelfietsen hoeven
niet op dezelfde locatie worden opgehaald en
teruggebracht). Vervolgens komen er nieuwe
locaties voor deelfietsstations bij treinstations,
drukke bushalten, grote bedrijven of
bedrijventerreinen en P+R locaties en multimodale
vervoersknooppunten (zie hierboven)
Ontwikkeling P+R locaties en bekendheid van
P+R en mobiliteitshubs verbeteren (zie ook
bijlage 2). Specifieke maatregelen zijn:
- parkeerplaats bij de McDonalds en KFC naast de
N235 officieel inrichten als P+R en ook als
dusdanig bewegwijzeren. Er wordt een goede
looproute voorzien van de parkeerplaats naar de
bushalte.
- De bekendheid van P+R terreinen en
mobiliteitshubs kan worden verbeterd door een
regionale campagne te organiseren.

Combipakketten MIRT verkenning Hoorn-Amsterdam
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Maatregel
nummer
LT-spoor 4 -A
(rapport
GC/Rebel)

Maatregel
Logistiek ontkoppelen van vrachtritten, als
onderdeel van slimme oplossingen voor logistiek
en goederenvervoer. Er zijn specifiek voor logistiek

Maatregel doorrekenen
in model?
Ja, als vermindering
autoritten

en goederenvervoer twee maatregelen voor de lange
termijn, dit is de eerste. De beide maatregelen zijn
voor de lange termijn omdat er veel stakeholders bij
betrokken zijn.
Deze eerste gaat over logistieke ontkoppelpunten om
vrachtritten slim te combineren. Door met grote
gekoppelde voertuigen te rijden (LZV’s) kunnen ritten
slim worden gecombineerd.

Tabel 4.1: Mobiliteitsmanagement lange-termijnmaatregelenpakket
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Figuur 4.1: Combipakket 2, mobiliteitsmanagement lange termijn
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Vier weginfra combipakketten

Voor de weginfrastructuur nemen we vier varianten mee:
■ Combipakket Laag: met kleine ingrepen maximaal gebruik maken van bestaand asfalt.
■ Combipakket Midden A: 2x5 rijstroken tussen Amsterdam en Zaanstad, optimalisatie
knooppunt Zaandam door het aanpassen van de hoofdrichting van A8 – A8 naar A7-A8
met nieuwe routes voor verkeer vanuit Zaandam naar de noordelijke A8.
■ Combipakket Midden B: 2x5 rijstroken, nieuw ontwerp knooppunt Zaandam met
volledige functionaliteit.
■ Combipakket Hoog: met 2x6 rijstroken op de A8 voor maximale doorstroming.

Figuur 5.1: Overzicht van de weginfra combipakketten

Tijdens verschillende ontwerpsessies is de ruimtelijke inpasbaarheid van de varianten
van knooppunt Zaandam nader onderzocht. Deze input is meegenomen bij de verdere
concretisering van de maatregelpakketten. Zo is bij combipakket midden zowel een
variant denkbaar waarbij oost-noordrichting niet mogelijk is, als een variant met
volledige functionaliteit van knooppunt Zaandam.
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De weginfrastructurele pakketten zijn zo gekozen dat ze verlichting bieden op de
gesignaleerde knelpunten (zie de rapportage ‘MIRT-verkenning Amsterdam-Hoorn,
Verkeerskundige analyses zeef 1.5’, Goudappel Coffeng, 2018). In pakket laag worden de
knelpunten met relatief kleine maatregelen aangepakt, in pakket midden en hoog
worden de maatregelen steeds zwaarder. Uit de MER zal blijken welk pakket het meest
kosteneffectief is.
Naar aanleiding van de analyses voor zeef 1.5 zijn de oorspronkelijke maatregelpakketten laag, midden en hoog aangescherpt. Als aanvulling hierop worden nu twee
middenpakketten onderscheiden. Er is een variant met volledige functionaliteit van
knooppunt Zaandam en een variant waarbij de richting West-Noord onmogelijk wordt
gemaakt. Deze opties verschillen flink qua kosten en effectiviteit, vandaar dat beide
worden meegenomen in de MER berekeningen.
In pakket laag wordt het knooppunt helemaal niet aangepast, en in hoog is een
grootschalige ombouw van het knooppunt noodzakelijk om aan te sluiten op ingrepen
ten noorden en zuiden van het knooppunt. Binnen deze varianten is het niet logisch om
het knooppunt verminderde functionaliteit te geven. Vandaar dat deze pakketten geen
sub-varianten kennen.

5.1

Combipakket 3, laag: met kleine ingrepen maximaal gebruik
maken van bestaand asfalt

Het combipakket laag (tabel 5.1 en figuur 5.2) is samengesteld uit relatief kleinschalige
ingrepen, die lokaal zullen leiden tot minder voertuigverliesuren (VVU’s). Dit pakket is
binnen de € 300 mln uit te voeren. Alle maatregelen in dit pakket zijn in principe
losstaand van elkaar uit te voeren.
In zeef 1 was in het pakket laag ook een aanpassing aan knooppunt Zaandam voorzien.
Uit de ontwerpsessies blijkt dat een kleinschalige ingreep op het knooppunt lastig is: met
andere woorden je zit direct aan een grote investering vast. Daarom is voorgesteld deze
aanpassing niet op te nemen in dit combipakket, maar wel in de andere pakketten.
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Maatregelnummer
139, 140

Maatregel
Afwaarderen A7 binnen Zaanstad tot
stadsstraat

Maatregel doorrekenen
in model?
Ja, aanpassing infra

In Zaanstad is de wens om het gebied rondom
de oprit ruimtelijk te verdichten. De
hoeveelheid verkeer op de oprit wordt door de
afwaardering iets verlaagd, waardoor het
hoofdwegennet beter zal doorstromen.

77

Bestaande vluchtstrook bij Hoorn
opwaarderen tot spitsstrook

Ja, aanpassing infra

Uit de eerdere fases blijkt dat er vertraging is
vanwege capaciteitsproblemen bij Hoorn. Door
een spitsstrook aan te brengen op de
bestaande vluchtstrook kan met relatief
geringe middelen veel effect worden
gesorteerd.

GC-1

Ingebruikname van alle rijstroken in de
Coentunnel (2x4/6)

Ja, aanpassing infra

De Coentunnel is de grootste bottleneck in de
corridor. Op dit moment mogen vanwege het
tracébesluit niet alle stroken open zijn.
Door alle aanwezige rijstroken permanent
open te stellen, wordt de capaciteit flink
vergroot. Er moet een risicoanalyse worden
gedaan, onder andere op tunnelveiligheid, om
deze laatste strook permanent open te stellen.

GC-3

Op de A8 richting knooppunt Zaandam
de linker rijstrook verder door laten
lopen tot voorbij de BPverzorgingsplaats. Afstrepen nadat de

ja, aanpassing infra

spitstrook er bij komt.

Tabel 5.1: Combipakket laag
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Figuur 5.2: Combipakket 3, Laag: met kleine ingrepen maximaal gebruik maken van bestaand asfalt

5.2

Combipakket 4, midden A: A8 als 2x5, optimalisatie
knooppunt Zaandam

Maatregelen uit combipakket midden A staan in detail uitgelegd in tabel 5.2. Waarom
deze maatregelen zijn gecombineerd, leggen we hier uit.
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De essentie van dit pakket is:
■ Knooppunt Zaandam wordt zodanig gereconstrueerd dat de hoofdrichting Purmerend
Zaandam wordt. De boog van west naar noord komt daarbij te vervallen.
■ Tussen Zaandam en Amsterdam wordt de A8 volledig 2x5 uitgevoerd. Door het
vervallen van de west – noord boog in het knooppunt Zaandam wordt verkeer vanuit
Zaandam richting de A8 noord afgewikkeld via het onderliggend wegennet over de
Provincialeweg (N203).
■ Het verkeer wat van deze richting gebruik maakt, wordt over de Provincialeweg afgewikkeld naar aansluiting Zaandijk-west (3) Deze aansluiting wordt volledig gemaakt.
■ Door de nieuwe volledige aansluiting Zaandijk-west(3), kan aansluiting Zaandijk (2)
worden verwijderd.
Maatregelnummer
4B

Maatregel
2x5 rijstroken Op de A8 tussen knooppunt
Zaandam en knooppunt Coenplein (figuur 5.3)

Maatregel doorrekenen
in model?
Ja, aanpassing infra

Dit zorgt voor een logischere aansluiting op de wegen
rondom deze knooppunten. Figuur 5.3 geeft een
conceptuele weergave van deze 2x5 rijstrokenconfiguratie.

154B, 168

Aanpassen van de hoofdrichting A7-A8:

Ja, aanpassing infra

In knooppunt Zaandam, wordt de hoofdrichting veranderd
van A8-A8, naar A7-A8, dus van Purmerend naar
Amsterdam (maatregelen 154b, 168). Op deze richting zit
het meeste verkeer. Dat verkeer moet nu met een ruime
lus door het knooppunt, wat leidt tot minder rijcomfort en
vertragingen Deze richting wordt in dit combipakket
midden A vormgegeven als verbindingsbogen, dus niet
met volwaardige boogstralen

176a

Vervangen spitsstrook door volwaardige rijstrook.

Ja, aanpassing infra

Op de A7 na knooppunt Zaandam tot Purmerend Zuid. Dit is
nu een knelpunt, door het vervangen van de spitsstrook
door een volwaardige rijstrook garandeer je continue extra
capaciteit.

GC-3

Met drie stroken knooppunt Zaandam uit:

Ja, aanpassing infra

Deze extra strook sluit aan op de afrit bij klaverblad zuidwest en de A8 vanaf Amsterdam.

GC-4

Verwijderen klaverblad west-noord:

Ja, aanpassing infra

Voor de nieuwe hoofdrichting A7-A8, vanwege
ruimtegebrek ten gevolge van maatregel 154B moet deze
komen te vervallen

121B

Volledig maken aansluiting A8 Zaandijk-West (3):
.

Ja, aanpassing infra

Door het verwijderen van de west-noord boog in het
knooppunt Zaandam moet het verkeer gebruik maken van
de Provincialeweg (N203). De aansluiting Zaandijk-west
wordt hiervoor volledig uitgevoerd.

123

Afsluiten af- en toerit A8 Zaandijk

Ja, aanpassing infra

Omdat aansluiting Zaandijk-West volledig wordt gemaakt,
wordt de aansluiting A8 Zaandijk afgesloten

32A

A7 2*3 rijstroken Purmerend Zuid – Purmerend
Noord met halve aansluitingen (zuid en Purmerend).

Ja, aanpassing infra

Snelheidsverlaging naar 100 km/h

Tabel 5.2: Combipakket midden A
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Huidig

2x5 rijstroken

Knooppunt
Zaandam

Knooppunt
Coenplein

Figuur 5.3: Conceptuele weergave van huidig 2x4/5 (links) en 2x5 rijstroken (rechts) met aansluitingen op
omliggend wegennet. Bij huidig zijn de spitsstroken gestippeld en zijn er twee rijstroken in de
Coentunnel niet in gebruik (afgekruist). Het doel is om het aantal afstrepingen weefbewegingen te
minimaliseren. Ten opzichte van de huidige situatie zit deze configuratie logischer in elkaar. Verder
moet het benzinestation als gevolg van de wegverbreding wijken.
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Figuur 5.4: Combipakket midden A: A8 als 2x5, herverdeling verkeer in Zaanstad
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5.3

Combipakket 5 midden B: A8 als 2x5, volledige
functionaliteit knooppunt Zaandam (nieuw ontwerp)

Combipakket midden A en B hebben beide 2x5 rijstroken tussen Zaandam en
Amsterdam.
Het verschil tussen het combipakket zit hem voornamelijk in de aanpassingen bij
knooppunt Zaandam:
■ het volledig functioneel houden van knooppunt Zaandam (richting west-noord hoeft
hier niet te verdwijnen), daarmee hoeven er ook geen verdere aanpassingen in
Zaandam bij aansluiting Zaandijk-West opgenomen te worden in deze variant.
■ En daarbovenop het vervangen van spitsstrook als volwaardige strook, om deze
capaciteit altijd te benutten.
Maatregel
nummer
GC-5

Maatregel
Aanpassen van de hoofdrichting.

Maatregel doorrekenen
in model?
Ja, aanpassing infra

Deze wordt A7/Purmerend - A8/Amsterdam. En
is vormgegeven als hoofdrichting,
figuur 5.5. geeft een ontwerpvariant voor deze
indeling weer.

4B

2x5 rijstroken Op de A8 tussen
knooppunt Zaandam en knooppunt
Coenplein (figuur 5.3).

Ja, aanpassing infra

Dit zorgt voor een logischere aansluiting op de
wegen rondom deze knooppunten. Figuur 5.3
geeft een conceptuele weergave van deze 2x5
rijstrokenconfiguratie.

176a

Vervangen spitsstrook door volwaardige
rijstrook tussen Zaanstad en PurmerendZuid.

Ja, aanpassing infra

Op de A7 na knooppunt Zaandam. Dit is nu een
knelpunt, dus door het volledig openstellen van
de spitsstrook garandeer je continue extra
capaciteit.

32A

A7 2*3 rijstroken Purmerend Zuid –
Purmerend Noord met halve aansluitingen

Ja, aanpassing infra

(zuid en Purmerend). Snelheidsreductie naar 100
km/h

Tabel 5.3: Combipakket midden B
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Figuur 5.5: Combipakket midden B: A8 als 2x5, volledige functionaliteit knooppunt Zaandam
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5.4

Combipakket 6, hoog: maximale doorstroming

Het combipakket hoog zorgt voor maximale doorstroming (tabel 5.4 en figuur 5.7), omdat
het knelpunt bij knooppunt Zaandam in dit pakket maximaal wordt gefaciliteerd. Het
verschil met 2x5 zit hem in:
■ 2x6 rijstroken tussen knooppunt Zaandam en knooppunt Coenplein, creëren een
logisch aansluitend wegennet, wat het aantal weefbewegingen vermindert en de
doorstroming verbetert.
Maatregel
nummer
4C

Maatregel
2x6 rijstroken tussen knooppunt
Zaandam en knooppunt Coenplein
(Figuur 5.6).

Maatregel doorrekenen
in model?
Ja

Het voordeel van deze configuratie is dat er
helemaal geen rijstroken worden afgestreept
(zie afbeelding), waardoor de doorstroming
wordt geoptimaliseerd.

GC-5

Aanpassen van de hoofdrichting:

Ja

Deze wordt A7/Purmerend - A8/Amsterdam. En
is vormgegeven als hoofdrichting, figuur 5.7
geeft een ontwerpvariant voor deze oplossing
weer.

GC-6

2x3 rijstroken op de A7 tussen
knooppunt Zaandam en Purmerend Zuid.

Ja

Deze weg zit nu (als de spitsstrook is
opengesteld) al bijna aan zijn capaciteit.
2x4 rijstroken zou dit knelpunt kunnen oplossen
in de spits.

32A

A7 2*3 rijstroken Purmerend Zuid –
Purmerend Noord met hele aansluitingen

Ja, aanpassing infra

Tabel 5.4: Wegmaatregelen hoog pakket
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Huidig

2x6 rijstroken

Knooppunt
Zaandam

Knooppunt
Coenplein

Figuur 5.6: Conceptuele weergave van huidig 2x4/5 (links) en 2x6 rijstroken (rechts) met aansluitingen op
omliggend wegennet. Bij huidig zijn de spitsstroken gestippeld en zijn er twee rijstroken in de
Coentunnel niet in gebruik (afgekruist). Het doel is om het aantal afstrepingen weefbewegingen
te minimaliseren. Ten opzichte van de huidige situatie zit deze configuratie logischer in elkaar.
Verder moet het benzinestation als gevolg van de wegverbreding wijken.

Ruimte boogstralen door natuurgebied onwenselijk
Voor het knooppunt Zaandam zijn in de ontwerpateliers varianten getekend die voldoen
aan de richtlijnen voor hoofrichtingen op snelwegen. Dit maakt dat de boog A7-A8 een
boogstraal krijgt van > 1.500 meter. Het resultaat is dat het knooppunt tot in de
recreatieplas wordt uitgebogen. Dit is ruimtelijk zeer onwenselijk en kostbaar, tegen
geringe verkeerskundige baten. Vandaar dat deze variant is afgevallen.
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Figuur 5.7: Combipakket 6, hoog: Maximale doorstroming

6

Vervolgtraject

Op basis van deze notitie zijn de combipakketten bestuurlijk vastgesteld. De
combipakketten worden vervolgens doorgerekend met het NRM 2016 en met behulp van
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de resultaten wordt het doelbereik berekend. Daarna worden de verkeerscijfers verrijkt
voor de milieuberekeningen en wordt de uitvoer voor de MKBA gemaakt. Al deze
onderdelen zijn input voor de Plan-Mer.
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Bijlage 1

Beschrijving netwerk referentie 2030

Deze bijlage bevat de infrastructurele wijzigingen die zijn doorgevoerd tussen huidig
(NRM BP2016 met basisjaar 2010) en de referentie 2030.
Het basisjaar van NRM2016 is het jaar 2010. Om de bereikbaarheid van het studiegebied
in 2020 en 2030 te kunnen berekenen zijn de relevante infrastructuur-projecten
toegevoegd aan het netwerk van 2010. Hierna volgt een overzicht van relevante infrastructuurontwikkelingen netwerken van Rijk, provincie, gemeenten en waterschappen na
2010 in (de omgeving van) de corridor Amsterdam-Hoorn, welke in de netwerken van
2020 en 2030 zijn opgenomen:
■ A1/A6/A9 SAA:
- tot 2020 gedeelte tussen Ouderkerk a/d Amstel en Almere;
- na 2020 gedeelte tussen Aalsmeer en Ouderkerk a/d Amstel.
■ A4: Spitsstroken knooppunt De a Meer – knooppunt Badhoevedorp.
■ A4/A9: Omlegging knooppunt Badhoevedorp.
■ A5/A10: Westrandweg en 2e Coentunnel.
■ A7/A8: Spitsstroken aan op de A7 en A8 tussen aansluiting Purmerend-Zuid tot
aansluiting Oostzaan/Zaanstad-Zuid en tussen aansluiting Oostzaan/Zaanstad-Zuid
en knooppunt Zaandam.
■ A9: Spitsstroken knooppunt Velsen – knooppunt Raasdorp.
■ A9: Spitsstroken Alkmaar – Uitgeest.
■ A9: Aansluiting Heiloo.
■ A10: Spitsstroken knooppunt De Nieuwe Meer - knooppunt Amstel.
■ A10: Zuidas naar 2442 oplossing (alleen 2030).
Enkele grotere projecten op het OWN zijn de verdubbeling van de N244 tussen de A7 en
de N247 en de projecten onder de werknaam N23 (waaronder verdubbeling N243 tussen
Avenhorn en de A7 naar 2x2 rijstroken, verdubbeling N302 tussen Hoorn en Hoogkarspel
naar 2x2 rijstroken en de omlegging bij Hoogkarspel).
Tot slot is na 2010 op diverse trajecten van het HWN de snelheidslimiet opgehoogd naar
130 km/h. In de corridor Amsterdam-Hoorn is dit het geval op de A7 tussen PurmerendNoord en de Afsluitdijk’.
Wat dus niet in de referentie is opgenomen is:
■ ‘In de referentie wordt ervan uitgegaan dat de twee gereserveerde stroken niet
worden opengesteld conform de huidige situatie. In het onderzoek wordt openstelling
wel bezien als mogelijke oplossingsrichting’ (MuConsult, 2015, p.21).
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Bijlage 2

Mobiliteitsmanagement lange termijn:
realiseren carpoolplaatsen

Figuur B2.1: P+R en carpoolfaciliteiten op de corridor Amsterdam-Hoorn
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Huidige P+R en carpoolplaatsen
In het corridorgebied zijn verschillende P+R faciliteiten en carpoolparkings, elk met een
eigen doelstelling en doelgroep (figuur B2.1)):
■ De toe- en afritten 7, 8 en 9 bij Hoorn zijn alle drie voorzien van carpoolparkings,
gericht op automobilisten vanuit Kop van Noord-Holland en Hoorn, die op de A7 rijden
richting Amsterdam. Als maatregel wordt voorgesteld om bij afrit 7 25 plekken toe te
voegen en bij afrit 8 de locatie uit te breiden met 60 plekken. Bij afrit 4, 5 en 6
worden nieuwe locaties voorgesteld (100 pp), soms ter vervanging van locaties die nu
illegaal als carpoollocatie worden gebruikt.
■ P+R-faciliteiten bij NS-stations richten zich op treinreizigers, met name in de richting
van Zaanstad en Amsterdam. Het transferium bij het station is Hoorn is vanwege de
nabijheid van de snelweg ook gericht op carpoolers op de A7.
■ Er ligt een parkeerplaats ten zuiden van Purmerend, bij de McDonalds en KFC langs de
N235 die als carpoolparking wordt gebruikt
(http://www.parkeerlijn.nl/carpool/purmerend/).
■ De nieuwe P+R in Purmerend-Noord (N244) is aangelegd als begin- en eindpunt.
■ Van buslijn 376, een directe verbinding naar Amsterdam Zuidoost. De P+R is gericht op
van de A7 afkomstige automobilisten die per bus verder willen reizen naar
Amsterdam.
■ De P+R-faciliteiten Wormerland liggen bij de bushalte met een directe verbinding naar
Amsterdam Sloterdijk.
Maatregelen voor P+R en carpool op de corridor

Inrichting P+R als carpool en P+R
De parkeerplaats bij de McDonalds en KFC naast de N235 is niet officieel ingericht als
carpoolplaats. Deze maatregel houdt in om deze in te richten als officiële carpoolplaats
en daarnaast als P+R voor bussen richting Amsterdam. De parkeerplaats dient dan ook
als dusdanig te worden bewegwijzerd. Er wordt een goede looproute voorzien van de
parkeerplaats naar de bushalte Purmerend Klaverblad waar overstappende automobilisten een frequente en directe verbinding met Amsterdam kan worden aangeboden
(figuur B2.2):
■ lijn 307 naar Amsterdam CS;
■ lijn 309 naar Amsterdam West Station Sloterdijk.
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Figuur B2.2: Inrichten van parkeerplaats Purmerend Zuid met goede looproute naar bushalte

Carpoolplaatsen bij de P+R N244
De nieuwe P+R is met name gericht op reizigers, die met de auto hier naartoe komen en
verder met de bus richting Amsterdam gaan. Op deze manier wordt de P+R ook
gepromoot. Er liggen echter ook kansen voor carpoolen door de gunstige ligging net voor
het knelpunt bij Purmerend op de A7. Deze carpoolplaatsen hebben als doel om reizigers,
die nu apart door het knelpunt rijden samen bij elkaar in de auto te krijgen en zo het
knelpunt te verminderen. Of het huidige P+R terrein hiervoor uitgebreid dient te worden,
moet nader bepaald worden.

Implementeren van een carpoolingplatform
Daarnaast is een geïnformatiseerd carpoolingplatform waar werknemers elkaar vinden
en met elkaar kunnen communiceren noodzakelijk. De Toogethr-applicatie is een
voorbeeld van zo’n eenvoudig platform. De applicatie koppelt collega’s automatisch op
basis van locatie en werktijden.
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Onderzoek naar bezetting carpoolplaatsen en P+R
Er is geen data beschikbaar die aantoont waar er juist tekorten zijn aan parkeerplaatsen.
Op korte termijn is het goed hiernaar onderzoek te doen en daarop te acteren. In de
analysefase van de corridorstudie staat geschreven dat de P+R bij Hoorn zijn capaciteitsgrens heeft bereikt. Binnen de ontwikkelingen Poort van Hoorn kan de uitbreiding van
het P+R-terrein worden opgenomen. Het terrein blijft een dubbele functie hebben:
■ Het omvangrijke achterland en de A7 een aantrekkelijke mogelijkheid voor een
overstap op het OV bieden.
■ Vanwege de nabijheid tot de A7 als carpoolparking. Mogelijk als back-up voor
carpoolparking Leekerlanden. Een online review van de parkeerplaats, via Google
maps, geeft aan dat deze carpoolparking op momenten ook de maximale capaciteit
bereikt.
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