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Samenstellen maatregelpakket: van longlist naar shortlist
In deze fase van de MIRT Verkenning Corridor Amsterdam – Hoorn worden de in de
voorafgaande fase opgestelde oplossingsrichtingen verder uitgewerkt in concrete
oplossingen en maatregelen en gebundeld in samenhangende maatregelpakketten. Op
basis van een aantal stappen wordt gekomen tot de selectie van de meest kansrijke
maatregelpakketten.
• In stap 1 worden de eerder uitgewerkte oplossingsrichtingen vertaald in concrete
maatregelen. Dat wordt gedaan in nauwe samenspraak met stakeholders,
overheden, bewoners- en belangenorganisaties. Het resultaat is een longlist van
maatregelen.
• Deze lijst wordt in stap 2 door experts op hoofdlijnen beoordeeld op verschillende
criteria, waaronder doelbereik, kosten en showstoppers. Dit ook weer in nauwe
samenwerking met de stakeholders in de omgeving.
• Uiteindelijk wordt daaruit een zogenaamde shortlist opgesteld die wordt voorgelegd
aan directeuren in het DO.
In het overleg van het kernteam en de regiocoördinatoren met de toetsers van 18 mei
2016 is besloten om voor de corridor één longlist op te stellen, op basis van de input
vanuit de regio's en andere stakeholders. De lijst is met beoordelingscriteria aangevuld.
Op 25 mei wordt de longlist gedeeld met de stakeholders in de integrale sessie.

1. Brede bereikbaarheidsaanpak langs vijf sporen: de 5 i’s
Voor deze paragraaf is gebruik gemaakt van teksten uit de Factsheet “De brede bereikbaarheidsaanpak
langs vijf sporen, Maatwerk bieden door slimme oplossingen”, IenM 2014.

Bij de actualisering van de Gebiedsagenda’s heeft de minister de regio’s voorgesteld de
bereikbaarheidsopgaven gezamenlijk aan te pakken met concrete maatregelen langs
vijf sporen of oplossingsrichtingen: ‘innoveren’, ‘infrastructuur’ en ‘in stand houden’,
‘informeren’ en ‘inrichten’. Deze vijf-sporen-benadering tezamen met een meer
vraaggerichte oriëntatie komt in plaats van de “reflex” om infrastructuur uit te breiden.
We schetsen in deze notitie de vijf sporen in het kort.
Inrichten
Mobiliteit wordt in belangrijke mate bepaald door ruimtelijke keuzes. Waar wonen we,
waar werken we en waar recreëren we? Een goede bereikbaarheid combineert
nabijheid (een zo kort mogelijke afstand tussen herkomst en bestemming) met
snelheid. Daarom kan het veel winst opleveren om de ruimtelijke inrichting af te
stemmen op de gewenste bereikbaarheid en de nabijheid.
In stand houden
De Nederlandse infrastructuur wordt heel intensief gebruikt. Dat leidt tot slijtage en
maakt regelmatig en tijdig onderhoud noodzakelijk. Daar is veel geld mee gemoeid.
Door slimme keuzes te maken kan het in stand houden van de netwerken bijdragen
aan een betere bereikbaarheid. Daarbij biedt de samenwerking tussen meerdere
beheerders kansen.
Informeren
Goede en actuele reisinformatie stelt mensen in staat om hun reis zo slim en efficiënt
mogelijk te plannen: wanneer ze reizen en hoe ze reizen. Tijdens de reis helpt actuele
reisinformatie hen in te spelen op veranderingen in het reisschema. Informatiediensten
kunnen zo bijdragen aan de bereikbaarheid en de leefbaarheid. Deze diensten worden
door bedrijven geleverd, de overheid verstrekt de basisinformatie. Overheden kunnen
de ontwikkelingen op dit gebied stimuleren in samenwerking met bedrijven, ook
regionaal.
Innoveren
Innoveren kan door gebruik te maken van nieuwe technologie, zoals mogelijkheden om
informatievoorziening en voertuigtechnologie te combineren. Denk aan Intelligente
Transport Systemen en Services (ITS), waarbij diverse technologieën worden ingezet
om het verkeer en vervoer veiliger, efficiënter, betrouwbaarder en milieuvriendelijker te
maken zonder noodzakelijkerwijs de fysieke infrastructuur te veranderen, met de
zelfrijdende auto als voorbeeld. Maar innovatie is op veel meer manieren mogelijk.
Innoveren kan ook door een andere organisatie, waarbij een grotere rol is weggelegd
voor de markt. Voor een betere bereikbaarheid zijn overheid, bedrijfsleven en
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gebruikers tenslotte samen verantwoordelijk. Ook is innovatie mogelijk door gedrag
goed te volgen en daarop in te spelen. Dat kan door slimme afspraken, bijvoorbeeld
tussen werknemers, werkgevers, overheden en vervoerders (zoals OV-bedrijven). Die
afspraken kunnen lokaal en regionaal worden gemaakt, helemaal gericht op de
plaatselijke situatie. Hiermee zijn al vele positieve resultaten geboekt.
Infrastructuur
Ook investeringen in infrastructuur behoren uiteraard tot het pakket van oplossingen.
Gegeven de voorziene maatschappelijke en technologische ontwikkelingen is de
verwachting dat de hierboven genoemde sporen een prominente rol zullen spelen bij
het oplossen van de bereikbaarheidsproblemen van de toekomst. Wanneer deze
maatregelen het probleem onvoldoende oplossen, komt uitbreiding van infrastructuur
aan de orde. Daarbij wordt eerst gekeken naar kleinere ingrepen voordat grootschalige
investeringen in beeld komen, afhankelijk van de beschikbare budgetten. Investeringen
worden daar gedaan waar het economisch rendement het hoogste is. De Structuurvisie
Infrastructuur en Ruimte (SVIR) geeft aan dat de main-, brain-en greenports met hun
achterlandverbindingen prioriteit hebben.
We kijken afzonderlijk en in samenhang naar de bijdragen die weg-, rail- en
fietsinfrastructuur kunnen leveren aan de doelen van de MIRT Verkenning.
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2. Projecten in de regio met raakvlak aan de corridorstudie
De stakeholders in de MIRT Verkenning Corridor Amsterdam – Hoorn zijn zich bewust
van een aantal projecten in de regio die belangrijke raakvlakken hebben met de MIRT
Verkenning. De MIRT Verkenning stemt af met deze projecten, maar neemt deze niet
afzonderlijk op in de scope van de MIRT Verkenning. Het gaat om de volgende
projecten.
Corridor-breed
n.v.t.
Regio Hoorn/West-Friesland
• Reeds in voorzien: directe verbinding tussen Maeslonstraat en de Provincialeweg
Regio Purmerend/Waterland
• Projecten vanuit Bereikbaarheid Waterland
• Ondertunneling N247 Monnickendam
• Aanpak KANS in Amsterdam-Noord: Knoop A10 noord, N247, S118
Regio Zaanstreek
n.v.t.

3. Inrichten
Corridor-breed
• Fiscaal aantrekkelijk maken om een baan dichter bij huis te kiezen
(verhuiskostenregeling)
• Afschaffen reiskostenvergoeding
• Kritisch kijken naar de functie van de huidige verzorgingsplaatsen.
Het zou kunnen dat sommige VZPs geamoveerd worden in combinatie met
uitbreidingsplannen voor de weginfra, of voldoen sommige niet meer aan de vraag
die er leeft bij de weggebruiker bv . extra elektrische laadpunten. Hiervoor bestaat
het Verzorgingsplaatsenbeleid. (voorbeelden: De Kogge, BP bij Oostzaan)
Regio Hoorn/West-Friesland
Knooppuntontwikkeling "Poort van Hoorn", doelen:
• Ruimte voor wonen en werken;
• Plek voor hoger beroepsonderwijs – om zo een ‘tegenspits’ te creëren;
• Aantrekkelijke stationsomgeving;
• Meer en veilige stallingsmogelijkheden bij station Hoorn;
• Betere afstemming tussen bus- en treindiensten.
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De bestaande Structuurvisie Poort van Hoorn wordt deels verder uitgewerkt in een visie
voor het stationsgebied noord. De gemeente Hoorn is gestart met het opstellen van
deze visie. Eerste concept van de visie is voor de zomer van 2016 gereed, definitieve
versie wordt eind 2016 vastgesteld. In de visie is informatie opgenomen over:
• Bouw nieuwe woningen: bandbreedte 700 tot 1.000 woningen, waarvan 500
kleinstedelijk woonmilieu (niet-grondgebonden woningen) en de rest
zorggerelateerd met regionale functie
• Aantal en omvang voorzieningen (waaronder hoger onderwijs e.d.);
additioneel 3.000 – 5.000 m2 detailhandel. Een eerder plan van de gemeente
noemde de vestiging van Albert Heijn, Westfries centrum voor de kunsten, samen
met bibliotheek, Muziekschool, Centrum voor Kunsteducatie, Manifesto1, Hotel
• Aantal parkeerplaatsen, met name P+R. Combinatie van deelmaatregelen:
o Bereikbaar maken van OV knoop, nieuwe toegangsweg. Medewerking nodig
van huidig wegbeheerder Hoogheemraadschap, gemeente wil niet
overnemen in huidige staat vanwege achterstallig onderhoud
o Aanpak transferium: 1.000 tot 1.650 parkeerplaatsen, dat is totaal
beschikbare ruimte voor transferium, voorzieningen & bedrijven, woningen
en compensatie van op te heffen maaiveld parkeerplaatsen in de binnenstad
(t.b.v. ruimtelijke kwaliteit)
o Verplaatsen busstation
• Aantal fietsparkeerplaatsen; telling 2009 en 2012 laten zien dat huidige aantal van
1.008 bewaakt en 1.744 onbewaakt voldoende is. In 2030 is een stallingscapaciteit
van ca 3.750 plekken nodig (cijfers ProRail). Korte termijn maatregel: weesfietsen
verwijderen
• Maatregelen om te komen tot een aantrekkelijke stationsomgeving, stations Hoorn
en Kersenboogerd.
• Verkleinen/verplaatsen rangeerterrein ProRail en Museum Stoomtram Hoorn –
Medemblik
N23 x N240: uit probleemanalyse komt naar voren dat de aansluiting van de N240 op
de N23 een knelpunt vormt. Mogelijkheden: tweede ontsluitingsweg bedrijventerrein,
via bestaande noodroute. Nu is die noodroute afgesloten door een hek. Of aanleg
bypasses op de rotonde N23 x N240
Regio Purmerend/Waterland
Versterken van aantrekkelijkheid van Purmerend als woonstad en centrumfunctie
(waaronder werken) van Purmerend binnen regio Waterland.
Gedachtengoed Maak Plaats:
• verdichten van woningbouw rondom OV-knooppunten, conform Maak Plaats. Wordt
in Purmerend bestuurlijk over gesproken. Mogelijkheden zijn beperkt, vanwege

1

http://www.hoorn.nl/Int/Inwoners/Kunst-en-cultuur/Westfries-centrum-voor-de-kunsten.html
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ontbreken van politiek draagvlak voor hoogbouw in Purmerend. Daardoor beperkt
oplossend vermogen.
Woningbouwplannen in de regio, per kern:
• Gepland 5.000 woningen voor opvang eigen woningbehoefte tot 2040, waarvan
4.000 binnenstedelijk 'hard' en door verdere verdichting nog eens 1.000
realiseerbaar
• De woningbouwopgaven liggen binnen 1.500 m van een NS station en op
loopafstand van een bushalte
• Mogelijk additionele MRA opgave. Die is nog niet bestuurlijk vastgelegd en kan
daarom in deze studie vooralsnog geen rol spelen
Voor het ontwikkelen van bedrijventerreinen is ca 40 tot max 80 ha beschikbaar. Tempo
van ingebruikname is afhankelijk van marktomstandigheden. Gericht op grootschalige
transportbedrijven.
• Baanstee Noord
• Kom A7
Vergroten bestuurlijke samenwerking door afsluiten intentieovereenkomst
knooppuntontwikkeling Hoornselijn. Zo’n overeenkomst is voorwaardescheppend voor
NS. Deelnemers ten minste de volgende partijen: provincie, gemeenten in de corridor
waarin de stations van de Hoornselijn liggen, m.n. Purmerend en Hoorn, ProRail, NS.
Regio Zaanstreek
• Knooppuntontwikkeling: het stimuleren van ruimtelijke ontwikkelingen (met relatief
hoge dichtheid) in de directe omgeving van stations. Binnen het studiegebied lijken
concrete kansen te liggen bij:
o Station Zaandam Kogerveld
o Station Koog – Zaandijk
• Ontwikkeling woon-werkmilieus in de Achtersluispolder en op het Hembrugterrein
realiseren

4. In stand houden
Corridor-breed
• Een groot aantal kunstwerken op de A7 corridor zijn oud en toe aan vervanging op
middellange termijn. Bij wegverbredingen zullen deze niet voldoen aan de gewenste
breedte/belasting voor extra capaciteit er boven of onderdoor. Voor de delen van
het areaal waar de weg verbreed gaat worden moeten de betreffende kunstwerken
kritisch beoordeeld worden, want de kans is groot dat ze dan gelijk vergroot kunnen
worden.
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Regio Hoorn/West-Friesland
Aanvullende maatregelen mogelijk?
Meekoppelkansen met regulier onderhoud?
• Venneweg
&& input
Regio Purmerend/Waterland
Welke meekoppelkansen biedt de uitvoering van regulier onderhoud t.a.v. verbeteren
bereikbaarheid.
• Zuiddijk-route, stukje weg met 3 verschillende wegbeheerders,
Hoogheemraadschap, Beemster en Purmerend. Doel: verruimen capaciteit, aanpak
VRI’s. Komende periode wordt overleg opgezet voor quickscan maatregelen.
Er is ook een clandestiene carpoolplaats onder het viaduct. Dat stukje is in beheer
van Hoogheemraadschap, zij hebben geen middelen om het carpoolen beter te
faciliteren. Mogelijk kunnen ze het beheer overdragen. In 2018 wordt groot
onderhoud gepleegd aan dit stukje. Zie verder onder thema ‘infrastructuur weg’

•

•

Tracé Salvador Allendelaan, trace vanaf station Overwhere naar N244. Vanaf ca.
2018/19 dient deze route beheersmatig opgepakt te worden, kans voor verbetering
van veiligheid /robuustheid van de route
Omwonenden zijn niet langer bereid om te betalen voor ontheffing Noorderweg in
Wormerland (parallel aan A7). De Burgemeester van Wormerland heeft hen
toegezegd dat het inrijverbod opgeheven wordt. Wormerland wil dat ook het
inrijverbod op de Zuiderweg (in beheer bij Hoogheemraadschap Noorderkwartier)
wordt opgeheven.

Regio Zaanstreek
n.v.t.

5. Innoveren en informeren
Corridor-breed
Gedragsverandering (andere vervoerwijze, ander vertrektijdstip):
• Corridorbrede werkgeversaanpak bij (onder andere) grote bedrijven en
publiekstrekkers, zoals ‘spitsmijden’, het stimuleren van alternatieve vervoerswijzen,
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•

goederenvervoer, mobiliteitsmanagement, flexibele openingstijden.
Deze maatregelen moeten met name ook door werkgevers uitgevoerd worden. De
overheid kan een rol spelen in het onder de aandacht brengen van deze
maatregelen. Er moet wel urgentie of knelpunt worden ervaren om succesvol te zijn.
Stimuleren van ander gedrag kan op verschillende wijze en op basis van
verschillende motivaties. Negatief dmv restricter parkeerbeleid; Positief met
beloningen of gericht op groen/gezondheid.

Stimuleren overstap andere modaliteit
• Stimuleren OV en (e-)fiets
• Werkgevers in de regio kunnen het overstappen op een andere modaliteit
stimuleren. Dit kan op verschillende wijzen:
o Door communicatie
o Door belonen als gedrag wordt gewijzigd
o Aanpassingen reiskostenvergoedingen / mobiliteitsbudgetten.
o Aanpassingen in parkeerbeleid bij werklocaties
o Faciliteren reizen op de fiets door stallingen en douchegelegenheid
Belangrijkste aandachtspunt dat werkgevers dit ook wel moeten willen; er moet voor
hen een noodzaak of reden (ze moeten er baat bij hebben).
Stimuleren/ faciliteren thuis werken / Stimuleren/faciliteren Flexwerken
Werkgevers in de regio kunnen het thuis of flexwerken stimuleren. Dit kan op
verschillende wijzen:
• Faciliteren door ICT mogelijkheden;
• Gebruik actief stimuleren door communicatie hierover
• Aanpassingen reiskostenvergoedingen / mobiliteitsbudgetten.
• Aanpassingen in parkeerbeleid bij werklocaties
• Aanpassingen arbeidsvoorwaarden etc;
Belangrijkste aandachtspunt dat werkgevers dit ook wel moeten willen; er moet voor
hen een noodzaak of reden zijn.
Stimuleren / faciliteren Slim ontmoeten (bv E-conferencing of een OV-locatie kiezen)
• Faciliteren door ICT mogelijkheden;
• Werkgevers in de regio kunnen autodelen stimuleren. Communicatie of
financiële/materiele beloningen.
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Autodelen stimuleren
Werkgevers in de regio kunnen autodelen stimuleren. Communicatie of
financiële/materiele beloningen.
Innovatie, ITS, DVM (andere routekeuze, doorstroming):
• Kritisch kijken naar de DVM zoals TDI’s, DRIPS maar ook praatpalen na uitvoering.
Zijn er nog TDI’s noodzakelijk op de corridor? Worden er nog praatpalen geplaatst?
Dit soort zaken zal RWS in de loop van de verkenning zelf moeten uitzoeken samen
met de projectorganisatie. Afhankelijk van de gekozen wegontwerpen.
• Multimodale reisinformatie om reiziger van deur tot deur te informeren over
verstoringen en reismogelijkheden
• Deur tot deur service voor captives en keuzereizigers: bestelbare buurtbus of
collectieve deeltaxi, ontwikkelen van app
• Kansen voor innovatie en duurzame leefomgeving tussen Avenhorn en Purmerend
Noord. Tussen deze aansluitingen gaat de A7 door een rustig landbouwgebied met
weinig verstoringen in een kaarsrechte lijn. Als er ergens een proeftuin kan worden
gerealiseerd voor innovatieve zaken (zoals snelheidsadvies Brabant In-car dmv Wifi
bakens) of duurzame leefomgeving dan is dit een mooie locatie.
Logistiek
Merk op dat in de probleemanalyse geen specifieke knelpunten voor het vrachtverkeer
naar boven zijn gekomen. In de NKO is daarom aangegeven dat geen specifieke
logistieke maatregelen nodig zijn.
• Goederenvervoer over water, nader bepalen welke goederen, welke herkomsten en
bestemmingen en vaarroutes.
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•
•

•

Goederenvervoer over water is voor greenport-industrie niet zinvol. Door de
flexibilisering van bevoorrading en directe levering van teler naar afnemer zijn zowel
herkomsten als bestemmingen zeer divers.
Vervoerstromen bundelen, geen lege vrachtwagens retourritten
Logistieke ontkoppelpunten aan de rand van stad of gebied (binnenstad), bundelen
van vervoerstromen om (zwaar) vrachtverkeer in (dicht) bewoond gebied te
vermijden. Een centraal Logistiek Ontkoppelpunt (LOP) vlak buiten de stad waar
grote, zware vrachtwagens met extra aanhanger kunnen parkeren en ontkoppelen.
Op het LOP kan de combinatie worden gesplitst en brengen kleinere en schonere
trucks de lading naar hun eindbestemming.
Het voordeel van een Logistiek Ontkoppelpunt (LOP) is dat dankzij de extra lange
en zware lading er minder vrachtwagens nodig zijn om de goederen te vervoeren.
Bovendien kunnen de vrachtwagens hun lading de hele dag door daar ontkoppelen
zodat de aanvoer naar het LOP niet in de voor de binnenstad verplichte vensteruren
plaats hoeft te vinden. Dit komt de doorstroming in bijvoorbeeld de ochtendspits ten
goede.
Aanpassen venstertijden

Overige informeren/innoveren corridorbreed
• On-trip Actuele reisinformatie (proactief)
Informatievoorziening over huidige (realtime reisinformatie) en toekomstige status
netwerk (zoals werkzaamheden). Voor weg, openbaar vervoer en fiets. Kan in
combinatie met generieke of gerichte informatie over alternatieven (gericht meer
sturend). Reizigers worden zo met informatie verleid om gedrag te wijzigen. Kan
leiden tot betere spreiding reizigers.
• Integrale reisinformatie voor vervoerders
Lijkt op bovenstaande, dmv betere informatievoorziening kunnen vervoerders hun
diensten beter op elkaar af stemmen. Niet alleen vooraf maar ook ‘real-time’.
Bijvoorbeeld: Bus wacht als trein later is.
• Spitsmijden weg / OV
Kan helpen de doorstroming in de spits op de corridor te verbeteren.
De reiziger wordt beloond voor het wijzigen van zijn of haar gedrag, voor het niet of
minder vaak in de spits reizen. Dit kan op verschillende manieren, door middel van
financiële beloningen of met niet-financiële prikkels. Om succesvol te kunnen zijn
moet er een knelpunt of aanleiding zijn om gedrag te wijzigen en alternatieven zijn.
Er moet ruimte zijn op de weg of in het OV aan de randen van de spits om op een
andere tijd te wijzigen, of om ‘ruimte’ bij een andere modaliteit.
• Stimuleren en faciliteren Carpoolen
Carpoolen leidt tot minder auto’s op de weg en kan dus doorstroming verbeteren.
Kan worden gefaciliteerd door carpool-plaatsen aan te leggen op logische plekken.
Daarnaast kan gestimuleerd dmv communicatie/campagnes/belonen.
• Dynamisch verkeersmanagement
Dynamisch verkeersmanagement gaat om het flexibel inzetten van
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•
•
•

•

•

•

•

verkeersmanagement maatregelen op basis van actuele informatie. Op regionaal
niveau werken partijen samen om het verkeer beter te laten doorstromen op basis
van informatie. Dit gebeurt via gezamenlijke verkeerscentrales, het koppelen van
verkeerscentrales, het ontwikkelen en afstemmen van regelscenario’s en
calamiteitenroutering.
Gecoördineerd netwerkbreed verkeersmanagement in de regio (zoals PPA)
Intelligente technologie op het gebied van verkeersmanagement wordt nu grote
schaal getest in het dagelijks verkeer bij PPA. Het doel van de praktijkproef is om
stapsgewijs toe te werken naar een toekomst waarin en informatiebor¬den digitaal
met elkaar zijn verbonden en volledig samenwerken. Hierdoor wordt verkeer
gespreid en kan de doorstroming verbeteren.
Proeftuin voor innovatieve ontwikkelingen
Zelfrijdende auto’s etc.
(Collective) adaptive cruise control
Service Differentiatie van logistieke dienstverleners:
Optimalisatie van logistieke dienstverlening via het delen van informatie en het
maken van logistieke plannen op basis van de inhoud van bijvoorbeeld een
container.
Synchromodaal logistiek systeem:
lading en de bestemming zijn niet langer gekoppeld aan een bepaalde modaliteit
(type vervoer). Wanneer het tijds-/kosten-efficiënt beter is om te wisselen van
modaliteit dan kan dit door realtime monitoringssystemen.
Inzet van drones
Op termijn is het wellicht mogelijk om pakketten te bezorgen via drones. De inzet
van drones voor goederenvervoer kan variëren van de bezorging van urgente
goederen als medicijnen en donororganen tot de volledige pakketbezorging.
Verschillende bedrijven experimenteren hiermee. Mogelijk is het op termijn ook
mogelijk om containers te vervoeren via drones. Drones zijn onbemande
‘vliegtuigjes’ die op afstand bestuurd worden
Ondergrondse logistiek
Het vervoeren van goederen via onder¬grondse infrastructuur (buizen) op een
efficiënte en ongestoorde manier. Het concept zelf is niet nieuw, grootschalige
toepassing echter wel. Eerder bleef het bij concepten op papier. Nu is er opnieuw
aandacht en een startup met een werkend concept. Dit kan veel betekenen voor
trajecten met een continue stroom van goederen (zoals Aalsmeer – Schiphol
Zelfrijdende auto
Nog onbekend wat effect zou zijn; eerder meer verplaatsingen…

Regio Hoorn/West-Friesland
• Grote bedrijven voor (corridorbrede) werkgeversaanpak:
o Agriport;
o Seed Valley;
o Westfries Gasthuis;
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o Deen;
o Action.
Deen en Westfries Gasthuis sluiten rond hetzelfde tijdstip, waardoor de
verkeersstromen samen in de file richting snelweg staan.
Bedrijfsvervoer mogelijk interessant voor
o Agriport;
o Seed Valley
Innovatieve maatregelen inzake mobiliteitsmanagement en intelligente
transportsystemen (ITS). Dit betreft de gehele corridor. Denk aan: toeritdosering op
de A7, het optimaliseren en verbeteren van verkeersregelinstallaties (VRI’s) op het
onderliggend wegennet en aanleveren open data naar de NDW en service
providers;
Gemeente Hoorn is bezig met onderzoek naar het aansluiten van de gemeentelijke
VRI’s op een verkeerscentrale. Het streven is om eind 2016 of begin 2017
aangesloten te zijn
Daarnaast is verder onderzoek nodig naar de effecten van het gebruik van
informatiesystemen zoals DRIP’s en (Parkeer)routeinformatiesystemen. Innovaties
in het openbaar vervoer, zoals vraaggericht werken richting Noord-Holland Noord.
Bezoekers informeren over (aantrekkelijkheid van) alternatieven bij evenementen

Regio Purmerend/Waterland
Gedragsverandering (andere vervoerwijze, ander vertrektijdstip):
• Substantieel effect van de (corridorbrede) werkgeversaanpak valt te verwachten als
de aanpak in Amsterdam wordt uitgezet, regio wil graag ‘op de rijdende trein
springen’ maar verwacht geen grote effecten. M.n. interessant bij bedrijven met
grote verkeersaantrekkende werking, mobiliteitsmanagement grote werkgevers2
• Bieden van alternatieve vervoerwijzen naar publiekstrekkers en evenementen en
bezoekers informeren: toeristenbus Edam-Volendam naar Zaanse Schans (v.v.)
• Spitsmijden
• Stimuleren alternatieve vervoerwijzen: fiets, OV, ketenverplaatsing (carpool), zie
infrastructuur OV, keten en fiets
• Flexibiliseren van openingstijden diensten en voorzieningen
Innovatie, ITS, DVM (andere routekeuze, doorstroming):
• Aanpak optimalisatie verkeerslichten OWN volgens systematiek Groene Golf Team
• Toepassing coöperatieve VRI’s
• Innovatief OV: smart city, vraaggestuurd openbaar vervoer aanbod
• Aanleveren open data naar NDW en service providers. Bijvoorbeeld ook t.a.v.
bezetting / aantal vrije plaatsen op P+R / carpoolpleinen, zie bijvoorbeeld
http://monotch.com/nl/dynamische-parkeerdata en
http://monotch.com/nl/statische-parkeerdata
2

Grote werkgevers: Bose, Waterlandziekenhuis, Heron, Hegron, Gemeente Purmerend, Oger, Zorgcirkel, Sligro,
Harcotom, de Graaf afvalbeheer, Purmerender Scholengemeenschap, Horizon College, Groenhart, KBK, EBS
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•
•
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•
•
•

In car reisinformatiediensten
Gebruik oplaadpalen-app
Gebruik automatische voertuigen biedt kansen. Regio heeft echter beperkt zicht op
ontwikkelingen en kansen om daarop actief in te spelen
Zorgen voor up-to-date navigatiesysteem. Verschillende leveranciers berekenen de
consument een bijdrage voor up-dates en die heeft dat er niet altijd voor over.
Infrastructurele veranderingen leiden ook met navigatieapparatuur daardoor
nodeloos tot zoekverkeer. Maatregel: zorgen voor grotere meerwaarde van de update en/of lagere kosten.
Gebruik van fiets-apps zoals Ring-Ring ®, houden gefietste kilometers bij, in
combinatie met financiële beloning succesvol gebleken
Wifi en stroom in de trein
Verdubbeling N244 leidt tot gewenste aanpassing van de TDI bij Purmerend Noord

Regio Zaanstreek
Stimuleren van duurzame mobiliteit om het wegennet te ontlasten:
• Stimuleren van ketenmobiliteit. Optimale afstemming van de mogelijkheden op
iedere locatie de juiste vorm van bereikbaarheid te kunnen bieden.
• Beprijzen. Het (breder dan het studiegebied) toepassen van een beprijzingssysteem
om te sturen op duurzame mobiliteit. Financiële prikkels blijken voor de reiziger een
belangrijke motivatie te zijn in de keuze voor het vervoermiddel.
Aanpassen openingsregime bruggen: in de eerste plaats de Coenbrug, maar ook de
bruggen over de Zaan in het OWN die effect hebben op de uitwisseling tussen HWN en
OWN.
Ook Zaanstreek haakt aan bij de corridorbrede werkgeversaanpak, bij (onder andere)
grote bedrijven en publiekstrekkers, zoals ‘spitsmijden’, het stimuleren van alternatieve
vervoerswijzen, goederenvervoer, mobiliteitsmanagement, flexibele openingstijden.
Innovatieve maatregelen inzake mobiliteitsmanagement en intelligente
transportsystemen (ITS). Dit betreft de gehele corridor. Denk aan: toeritdosering, het
optimaliseren en verbeteren van verkeersregelinstallaties (VRI’s) op het onderliggend
wegennet en aanleveren open data naar de NDW en service providers.

6. Infrastructuur weg
Corridorbreed
Vanuit de verschillende stakeholders zijn uiteenlopende maatregelen voor het
hoofdwegennet voorgesteld. Combinaties van varianten uit de verschillende deelregio’s
dienen te leiden tot een optimale doorstroming op de gehele corridor. We beschrijven
van noord naar zuid.
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•

•

•

Maatregelen A7 tussen Hoorn-Noord en Avenhorn
verschillende varianten, zie ook longlist Hoorn/Westfriesland. Deze verbreding is
met de opening van de N23 zeer waarschijnlijk noodzakelijk, zoals ook is
aangedragen vanuit de werkgroep Hoorn/West Friesland. Vanuit doorstroming,
veiligheid, beheerkosten en robuustheid van het netwerk gaat de voorkeur uit naar
een volwaardige 3e rijstrook boven weefstroken of spitsstroken. De uitbreiding 2x3
naar Hoorn Noord kan ook, maar mag niet zorgen voor nadelige doorstroming op
het wegvak Avenhorn-Purmerend. Nb. Zorgpunt hier is wel de spoorbrug bij Hoorn.
Deze is oud en moet bij verbreding waarschijnlijk volledig vervangen worden.
Op basis van voorgaande intensiteiten en de ROA (verkeersveiligheid en
doorstroming) wordt geadviseerd om onderstaande wegconfiguratie toe te passen
met een extra rijstrook aan middenbermzijde tussen Hoorn en Avenhorn (drukste
wegvak).

Eventueel is uitbreiding van de extra rijstrook mogelijk tot en met Hoorn-Noord, mits
dit geen negatieve gevolgen heeft voor de doorstroming van het wegvak AvenhornPurmerend stroomafwaarts (ri A’dam). Een variant met 2x3 tussen Avenhorn-Hoorn
vv icm een weefstrook tussen Hoorn en Hoorn-Noord kan overwogen worden.
Verbeteringen bestaande weefvakken zonder capaciteitsuitbreiding rondom Hoorn,
lengte van de weefvakken is niet conform de bestaande kaders uit de ROA. Als er
niets aan capaciteitsuitbreiding wordt gedaan is dit een mogelijke
verkeersveiligheidsingreep.
Maatregelen A7 bij Purmerend Noord -– Purmerend Zuid
Verbreden naar 2x3 rijstroken is pas nuttig om te verkennen nadat knooppunt
Zaandam en traject Purmerend – Zaandam als permanente 2x3 rijstroken zijn
uitgevoerd. Anders ben je alleen een bottleneck aan het toevoegen aan je systeem.
Om de doorstroming richting zuiden te garanderen is het belangrijk om goed te
berekenen waar het het beste is om te starten met het toevoegen van extra
capaciteit. Verder is het noodzakelijk om bij deze ingreep goed te kijken naar de
werking van de huidige aansluitingen op de A7 bij Purmerend en of hier nog een
optimalisatie mogelijk is. Ook speelt hier dat er tussen deze aansluitingen veel
oudere kunstwerken liggen die vervangen zouden moeten worden. Een alternatief is
om een nieuw tracé A7 en dan de “oude A7” bij Purmerend als OWN te gebruiken,
afhankelijk van werelderfgoed beemster natuurlijk. Zie onderstaande afbeelding:
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•

geel = HWN, zwart = OWN
Variant: bij aansluiting Purmerend vervallen toe en afrit richting Amsterdam, bij
aansl Purmerend-Zuid vervallen toe- en afrit richting Hoorn. Naast bestaande brug
over Kanaal wordt een nieuw kunstwerk gerealiseerd (op de bestaande fundering).
Tussen de aansl Purm en Purm-Zuid wordt een parallelweg aangelegd, via het
nieuwe kunstwerk.
A7 blijft op bestaand tracé. Door het vervallen van de invoegers en uitvoegers is het
mogelijk het weefvak (in beide richtingen) om te zetten in een permanente derde
rijstrook.
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•

Variant met nieuw tracé A7 'recht door de kom', waarbij bestaande A7 wordt
gebruikt voor OWN-verbinding
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•

Variant met nieuwe rondweg Purmerend Zuid. Mogelijk kan hierbij één van de
aansluitingen Purmerend of Purm-Zuid vervallen.

•

Aanpassing aan het OWN: waarbij de laan der Continenten wordt verbreed tot 2x2
rijstroken tussen de aansl Purm Zuid en de Gorslaan
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•

gedempte Where / N235: optimaliseren kruispunten, verbeteren van oversteek voor
fietsverkeer. Tweestrooks fietspad verlengen richting Zuidoostbeemster;

•

Uitbreiden capaciteit rotonde Salvador Allendelaan: van enkel naar 2 strooks
rotonde

•

Vervangen spitsstrook door volwaardige 3e rijstrook. Middenbermverbreding met in
stand houden huidige brede vluchtstrook waar op een later tijdstip weer een
spitstrook van te maken is.

•

Maatregelen kp Zaandam
Kp Zaandam: ‘omklappen’ van de hoofdrichting, niet langer A8 Krommenie è A8 kp
Coenplein, maar A7 Purmerend è A8 kp Coenplein. Maatregel bestaat uit een
nieuwe verbindingsboog vanuit Purmerend richting Amsterdam, die de huidige boog
vervangt.
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•

•

Onderzoek naar de verbindingsbogen in kp Zaandam: boog Zaandam A7 ó
Zaandam A8. Moeten deze terugkomen in het nieuwe ontwerp? Of kan deze stroom
ook via het OWN gefaciliteerd worden? Zaandam als Aansluiting vormgeven is ook
en optie.
In de longlist Zaanstreek schetsen we een aantal afhankelijkheden tussen
maatregelen aan kp Zaandam en maatregelen aan andere delen van het hoofd- en
onderliggende wegennet
Bij het herinrichten van het knooppunt speelt ook een nabijgelegen
hoogspanningslijn een rol. In de integrale sessie is gesproken over ontwikkelingen
in de energiesector die kansen bieden: sluiten van de kolencentrale Amsterdam
veranderen de noodzaak van deze verbinding en het vervangen van de traditionele
hoogspanningsmasten door nieuw ontworpen 'Wintrack'

Maatregelen A8 kp Zaandam – kp Coenplein
Vergroten capaciteit A8 kp Zaandam – kp Coenplein naar 2x5 of 2x6 rijstroken
Volwaardige 2x5 rijstroken is noodzakelijk. Als de A8/A9 ook is aangelegd is
mogelijk 2x6 noodzakelijk. Dit dient nader uit gezocht te worden hoe dit adaptief kan
worden ingestoken.
o Rijbaan rechts (ri Hoorn): laten vervallen afstreping van 5 naar 4 rijstroken
thv verzorgingsplaats.
o Rijbaan links (ri A’dam):verbeteren wegsituatie voor Coenplein: 2 rijstroken
ring noord, 3 rijstroken ring west, waarbij de afstand tussen beide
splitspunten wordt vergroot.
o Andere meer uitgebreidere opties zoals beschreven in de varianten NKO
met 2x6 of ontvlechting zijn ook mogelijk.
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o

•

Onderzoeken op welke termijn de extra capaciteit in de Coentunnel
noodzakelijk is in samenhang met de doortrekking A8/A9. Let op: looptijd
DBFM-contract is tot 2037.

Maatregelen kp Coenplein
Aanpassingen kp Coenplein om vergroten capaciteit A8 en/of in gebruikname
gereserveerde rijstroken mogelijk te maken

Regio Hoorn/West-Friesland
Oplossingsrichtingen weg
• Vergroting capaciteit A7 tussen Hoorn-Noord en Avenhorn;
Voor het vergroten van de capaciteit op de A7 zijn diverse varianten denkbaar.
Onderstaande varianten zijn in een eerder stadium genoemd als mogelijke
oplossingen.
variant
omschrijving
1a
Verbreding 2x3 rijstroken tussen Avenhorn en Hoorn-Noord
1b
Verbreding 2x3 rijstroken tussen Avenhorn en Hoorn (Centrum)
2a
Spitsstroken in beide richtingen tussen Avenhorn en Hoorn-Noord
2b
Spitsstroken in beide richtingen tussen Avenhorn en Hoorn (Centrum)
3a
Weefstroken tussen Avenhorn en Hoorn (Centrum), tussen Hoorn-Noord
en Hoorn (Centrum) en tussen Hoorn (Centrum) en Avenhorn.
3b
Weefstroken in beide richtingen tussen Avenhorn en Hoorn (Centrum) in
combinatie met DVM bij Hoorn-Noord.
•

Realiseren extra aansluiting A7 tussen Avenhorn en Hoorn Centrum
o Opeffen verzorgingsplaats (zonder voorzieningen) De Kogge
o Realiseren nieuwe afrit naar rotonde Venneweg x Oosteinde x
Berkhouterweg x Middelweg
o Berkhouterweg beëindigen vóór Provinciale weg, op kruispunt met Dampten
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•

Verleggen aansluiting A7 tussen Hoorn-Noord en Wognum

•

Parallelstructuur A7 via Venneweg
Door het rechttrekken van de Venneweg ter hoogte van De Hulk, kan er een meer
directe aansluiting geboden worden op de aansluiting A7 Avenhorn. De Venneweg
kan dan als parallelstructuur dienen voor de A7. Vraagpunt is wel of de Venneweg
en aanpalende wegen (Berkhouterweg/Middelweg/De Weel) voldoende capaciteit
hebben.
Reconstructie van de Provincialeweg tussen A7 en het Keern;
&&& schetsontwerp
Nieuwe toegangsweg binnenstad Hoorn onder het spoor door, als alternatief voor
de huidige spoorwegovergang Keern. Zie ook OV/keten
Optimaliseren kruising Liornestraat-Provincialeweg, door langzaamverkeer en
provinciale weg niet langer gelijkvloers, maar ongelijkvloers elkaar te laten kruisen
Verbreding spoorviaduct Provincialeweg nabij Sportcentrum Hoorn;
Verdubbeling N506 vanaf de nieuwe aansluiting N23 Westfrisiaweg tot aan
Enkhuizen
&& nagaan locatie/lengte
Verdubbelen naar 2x2 rijstroken N23 Houtribdijk
Verkorting N23 Houtribdijk, rechttrekken over havenkom bij Lelystad

•
•
•
•
•

•
•

Regio Purmerend/Waterland
Knelpunt: In ochtendspits zijn Amsterdam, Schiphol, ’t Gooi en Zuidwest Nederland
vanuit Purmerend relatief slecht bereikbaar. In avondspits is Purmerend relatief slecht
bereikbaar vanuit Amsterdam en Schiphol. Ook op parallelle routes N235 en N247
ondervindt het verkeer vertraging. De filevorming op de A7 in de ochtendspits slaat
terug op het onderliggend wegennet.
Oplossing(srichting)en:
• KANS, ontwikkeling Knoop A10 N247 en S116
Aanleg voorsorteervak kruispunt N247 x A10 voor lijnbussen richting A10 oost.
Merk op dat KANS buiten de scope van de MIRT verkenning valt
• Vergroten capaciteit A7:
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Tussen aansl Purmerend Noord en Purmerend Zuid
Variant
Omschrijving (zie ook bijlage 1)
Variant 1
Verbreding naar 2x3 rijstroken tussen Purmerend Noord en
Purmerend Zuid
Variant 2a Verleggen van de kom A7 (rechttrekken) en verbreding
naar 2x3 rijstroken tussen Purmerend en Purmerend Zuid
Variant 2b 2a maar dan verdiepte ligging
Variant 3
Ontvlechten verkeer tussen Purmerend / Purmerend Noord
en Purmerend Zuid / hergebruik capaciteit op- en afritten
Variant 4
Verleggen aansluiting Purmerend Zuid
[invoegen rijstrokenschema's]
o Tussen aansl Purmerend Zuid en kp Zaandam, nu beide rijbanen 2
rijstroken met spitsstrook, uitbreiden naar 2x3 rijstroken of 2x4 rijstroken (zie
MONA)
De A7 doorsnijdt het UNESCO werelderfgoed droogmakerij Beemster. Met als doel
om de zichtlijnen tussen Middenbeemster en Zuidoostbeemster te herstellen
(cultuurhistorie) en de overlast van de A7 te verminderen (leefbaarheid) pleit
'Beemster groen' voor halfverdiepte ligging van de A7, ten minste tussen het
Noordhollands kanaal en aansluiting Purmerend Noord N244. Half verdiept: een
open tunnelbak met voldoende diepte om vrachtwagens niet te kunnen zien rijden.
Het huidige tracé van de A7:
o Wordt tussen aansl Purmerend Zuid en Purmerend afgewaardeerd tot lokale
verbindingsweg en
o Wordt tussen Purmerend en Purmerend Noord weggehaald en daarmee
wordt ruimte vrijgemaakt voor de verdiepte ligging. Lokaal verkeer tussen
deze aansluitingen wordt opgevangen via lokale wegen en zo min mogelijk
door de Purmerenderweg
Verbreding van A7 is voorwaardelijk voor deze maatregel: verbeteren van de
doorstroming op toeleidende wegen naar toeritten A7: Allendelaan – N244, Zuiddijk,
N235 Laan der Continenten. Vergroten opstelruimte voor toerit A7
N247 tunnel Monnickendam
Raad gemeente Waterland wil tunnel met 2x1 rijstroken, maar dat is weinig
toekomstvast, bestuurlijk geen akkoord bereikt met provincie. Toekomstvast: 2x2
rijstroken. Deze maatregel valt buiten de scope van de MIRT Verkenning CAH
Verbetering van de veiligheid en doorstroming in de Kom A7 door verlagen van de
maximumsnelheid, naar 100 of naar 80 km/u
o

•

•

•

•

Regio Zaanstreek
Er is sprake van een sterke samenhang tussen verschillende infra maatregelen aan het
doorgaande wegennet in Zaanstad (S152 Provincialeweg, A7 Prins Bernhardweg,
N156 Thorbeckeweg) en maatregelen aan het HWN rondom Zaanstad: de A8 op het
traject ten westen van kp Zaandam, reconstructie van kp Zaandam A7/A8 en A8 ten
oosten van Zaandam. De samenhang is ruimtelijk en met name ook temporeel: in welke
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volgorde worden maatregelen uitgevoerd. We beschrijven op deze plaats een aantal
afhankelijkheden.
Reconstructie van kp Zaandam kan worden vereenvoudigd door afwaarderen A7 Prins
Bernhardweg tot regionale/lokale weg, maar dat kan niet zonder eerst de
bereikbaarheid van de A8 vanaf bedrijventerreinen Hembrug en Achtersluispolder te
verbeteren door opwaarderen van de N516. Verbreden van de N516 zorgt ervoor dat
verkeer vanuit Zaanstad zuid naar de A8 richting Purmerend geen hinder meer
ondervindt van verkeer op de N516 naar de A8 richting Amsterdam. Voor een betere
verbinding vanaf N516 naar Amsterdam wordt gedacht aan een nieuwe ongelijkvloerse
kruising onder de A8 naar de Verlengde Stellingweg.
De verbindingsboog aan de westzijde van kp Zaandam vanuit Zaandam (Pr
Bernhardweg) naar de A8 richting Zaandijk wordt mogelijk overbodig, als bij de
aansluitingen Zaandijk / Zaandijk-west de mogelijkheid wordt geschapen om vanuit
Zaandijk, Koog ad Zaan en Zaandam de A8 richting Krommenie op te rijden. De
genoemde gebieden liggen zowel ten oosten als ten westen van de Zaanspoorlijn; de
aansluiting dient zowel via de S153 als S152 bereikt te kunnen worden. De
spoorwegovergang Guisweg speelt in dit vraagstuk een belangrijke rol. En in het gebied
tussen Guisweg, A8 en S152 Provincialeweg speelt een ruimtelijke opgave.
In het navolgende zijn de maatregelen geclusterd naar deelgebieden:
• Koog Zaandijk,
• Zaanstad-Zuid;
• Kogerveld.
Koog Zaandijk
Herinrichting aansluitingen Zaandijk (2) en Zaandijk West (3) op de A8 in combinatie
met problematiek Guisweg:
• Aanleg volledige tweezijdige aansluiting bij Zaandijk-West met goede ontsluiting
naar de Provinciale Weg (voormalige N203) (Afrit 2 vervalt bij volledige aansluiting).
• Verdiepte ligging spoor tussen Koog Zaandijk en Koog Bloemwijk ten behoeve van
aansluiting vanaf het HWN op de Provinciale Weg.
• Verdiepte ligging A8 in tunnel ter hoogte van de kern Zaanstad ten behoeve van
scheiden lokaal en doorgaand verkeer. Om daarmee de doorstroming op de A8 te
verbeteren en een optimale aansluiting tussen HWN en OWN te realiseren.
Daarnaast zijn er grote leefbaarheidseffecten en ontstaat aanvullende
ontwikkelmogelijkheden rondom Koog Zaandijk.
• Alternatief voor de ligging in een tunnel is het overkappen van de maaiveldligging
van de A8
• Verdiepte ligging van het spoor op Zaan- en Hoornspoorlijnen over de volledige
lengte binnen de kern Zaanstad, om de interne verbindingen en aansluiting (ook
van het HWN) op de Provinciale Weg goed mogelijk te maken.
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•
•

•
•

Brede analyse routering verkeer richting centrum. Wat is het verkeerskundig het
wensbeeld? Welke oplossingen passen daarbij.
Verbeteren verkeersveiligheid en doorstroming kruispunt en overweg bij Guisweg.
Ongelijkvloerse oplossing danwel afwaardering naar fietsoversteek bij verplaatsing
aansluiting HWN.
Opwaarderen S152, Provincialeweg parallel aan het spoor, en aansluiten op de A8
Verleggen van S152, aanleggen van noordzuidverbinding 'randweg' langs de Gouw

Zaanstad-Zuid
Om de ontwikkellocaties in Zaanstad-Zuid beter te ontsluiten en de doorstroming op de
N516 en aansluiting 1 op het HWN te verbeteren:
• Herinrichting aansluiting N516 (Thorbeckeweg/Kolkweg) – A8: de huidige
aanpassingen aan de kruispunten bieden vermoedelijk onvoldoende oplossend
vermogen voor de langere termijn. Een meer grootschalige ingreep kan dan nodig
zijn, bijvoorbeeld bestaande uit ontvlechting of een ongelijkvloerse oplossing
• Verbreding N516 Thorbeckeweg naar 2x3 of 2x4 rijstroken.
• Realiseren aansluiting op de N516 ter hoogte van ‘De Vlinder’ ten behoeve van
ontsluiting Poelenburg / Achtersluispolder om daarmee kruispunt de Vijfhoek te
ontlasten en de doorstroming richting HWN te verbeteren.
• Aanpassen brugopeningstijden (spitssluiting) Den Uylbrug
• Realiseren vaste oeververbinding over het Noordzeekanaal richting Sloterdijk ter
plaatse van de huidige veerpont in het verlengde van de Provinciale Weg. Als
alternatieve ontsluiting naar voor Zaanstad-Zuid. Aan te sluiten op Rijksweg A5.
• Realiseren aansluiting vanuit Achtersluispolder op de S118 in Amsterdam-Noord
(route over Noorder IJ-plas en Coentunnel)
• Realiseren aparte rijbaan voor verkeer op N516 vanaf Achtersluispolder, onder A10
door, naar Verlengde Stellingweg.

•

Verbeteren ontsluiting wijk Poelenburg naar N516, met fly over bij de Vlinder
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Kogerveld
Verbeteren van de doorstroming over de route Prins Bernhardbrug – Bernhardplein, te
bereiken door:
• Aanpassing brugopeningsregime
• Aanpassingen rotonde Pr. Bernhardplein: capaciteitsuitbreiding, bijv door
ongelijkvloerse oplossing
• Afwaarderen A7 tussen Bernhardplein en Zaanstad om rechtstreekse aansluitingen
naastgelegen wijken mogelijk te maken en daarmee het Bernhardplein te ontlasten.

7. Infrastructuur OV en keten
Corridor-breed
• Fiets mee in de trein, trein en station fietsvriendelijk maken, fietsen tot aan de trein
zorgt voor minimaal tijdsverlies en leidt tot grotere aantrekkelijkheid van
multimodale reis
Zonering van perron, intekenen van vakken, aanbrengen van markering voor
fietsers voor in- en uitstappen
• Aanpassingen treinmaterieel, ontwikkelen coupé voor snel in- en uitladen van
fietsen. Vlakke vloer vanaf perron, 'infietsbaar', met voldoende brede deuren en in
de trein snelle en veilige stallingsmogelijkheid. Afbeelding toont praktijk in Franse
regionale treinen

•
•

Fiets meenemen in/op/aan de bus
Realisatie van goede carpoolvoorzieningen bij alle aansluitingen om zo het
autodelen te stimuleren. Je ziet op verschillende plekken “illegale carpoolplaatsen”
ontstaan. Hier is duidelijk vraag naar. In ieder geval aansluiting 4 t/m 9.

Regio Hoorn/West-Friesland
Oplossingsrichting OV en ketenvervoer
• Verhogen capaciteit en verbeteren betrouwbaarheid treindienst, m.n. in de spits, op
de ‘Hoornse lijn’. M.n. verlengen van perron 2 met ca 30 meter op station Hoorn.
Die verlenging is in dienstregeling 2017 nog niet aan de orde maar belang neemt in
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•

•

•
•
•
•

daaropvolgende jaren toe. Voor de verlenging dient fysieke ruimte te worden
vrijgemaakt.
Verdubbelen spoor Hoorn – Enkhuizen en
verhogen van de baanvaksnelheid van 100 naar 130 km/u op baanvak HoornKersenboogerd – Hoogkarspel. Nog niet aan de orde in dienstregeling 2017 maar
belang neemt toe.
Vergroten capaciteit en bereikbaarheid P+R Hoorn, onderdeel van visie
stationsgebied
o Tankstation Borst
Carpoolplaatsen bij de McDonalds: nu 237 plekken groot, daarnaast worden ca 100
clandestiene plekken gebruikt. McDonalds wil bestaande terrein uitbreiden, precieze
plannen nog niet bekend, mogelijk 40 plaatsen. Let op kwetsbaarheid vh
achterliggende gebied: aantasing van Leekerlanden is voor Koggenland
onbespreekbaar, huidige grens stedelijk / landelijk is hard.
Betere busbediening OV knopen, afstemming bus en trein, koppeling van OV met
doelgroepenvervoer
Bedrijfsvervoer (Agriport)
Spoorverbinding Enkhuizen – Lelystad (langs Houtribdijk)
Multimodaal goederenvervoer, vervoer over water:
o Overslaghaven Schelphoek
o Overslaghaven Medemblik:
De Medemblikkerweg rechttrekken naar de Markerwaardweg. Het gebied
ten oosten onder water leggen zodat er een haventje ontstaat. En dan het
kanaal naar Kolhorn aansluiten op dit haventje. Dit haventje zou dan
geschikt moeten zijn voor zeecontainers. Deze hoeven dan niet meer over
de weg en zo kunnen bedrijven (Action e.a.) daar hun voordeel mee doen.
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•

•

Door goederenvervoer te verschuiven van de weg naar het water, wordt de
A7 ontlast en wordt de bereikbaarheid van de regio vergroot
Lobby Port of Zwolle, Lely airport voor de A23

Spoor: overweg ’t Keern nabij station Hoorn
Deze overweg vormt een groot knelpunt midden in het centrum van Hoorn. ‘t Keern
vormt de verbinding tussen het belangrijke gebied ten westen van station Hoorn en
de binnenstad. Gaat om brede overweg, met 3 sporen. Sluitingstijd wordt bepaald
door de langzaamste weggebruiker: het langzaamverkeer en door de frequentie en
snelheid van de trein. De wachttijden en wachtrijlengten bij sluiting van deze
overweg zijn langer dan gemiddeld a.g.v. de treinfrequentie (14x per uur in spits,
beide richtingen samen) en de nabijheid van station Hoorn.
Recent is duidelijk geworden dat de langzaamverkeer (LV)-tunnel onder de
Provincialeweg in Hoorn wel gerealiseerd gaat worden. Deze ligt in het verlengde
van overweg ’t Keern. Realisering van een onderdoorgang ’t Keern alleen t.b.v. LV
lijkt dan een logisch vervolg. Groot voordeel van alleen een LV-onderdoorgang ‘t
Keern is dat de overwegbeveiliging dan kan worden afgesteld op alleen
autoverkeer, hetgeen gezien de breedte van de overweg per keer tientallen
seconden sluitingstijd scheelt. Daarmee kan niet alleen het LV makkelijker z’n weg
vinden van/naar het centrum van Hoorn, maar tevens kan het autoverkeer dan
langer van de geopende spoorbomen profiteren. En natuurlijk neemt de robuustheid
van de Hoornlijn toe omdat het risico van onveilig gedrag door weggebruikers
afneemt (LV gaat er onderdoor, en de auto krijgt kortere sluitingstijden). Daarmee
wordt op de Hoornlijn tussen Zaandam en Enkhuizen het grootste overweg-knelpunt
voor alle modaliteiten tot acceptabele proporties teruggebracht.
De omgeving van overweg ‘t Keern leent zich volgens ProRail ruimtelijk-fysiek voor
een LV-onderdoorgang.
&& kosten: zie longlist OV
Spoor, station Bovenkarspel-Grootebroek, overweg Burg. J.N. Stuifbergenlaan
vormt ’n knelpunt, overweg dient te worden aangepast
Verlenging keerspoor bij Hoorn Kersenboogerd, enkele honderden meters in
noordoostelijke richting tot de bocht tussen IJsselweg en de Strip, maar niet verder
dan de enkelspoors overweg Boekert. Doel: verminderen omgevingshinder voor
omwonenden door verplaatsen van het keerproces van de sprinter vanuit bebouwd
gebied naar onbewoond gebied.
Spoor, bevorderen punctualiteit van de vertrekprocedure en verminderen van
wachttijd overweg (t.b.v. veiligheid en doorstroming wegverkeer) door het plaatsen
van een afteller:
o Bij station Bovenkarspel-Grootebroek, overweg Burg. J.N. Stuifbergenlaan;
o Bij station Hoorn, overweg ’t Keern;
o Bij station Hoorn Kersenboogerd, overweg Maasweg aan de noordzijde;
Er loopt een proef met een afteller op de Veluwelijn. Vrijgave wordt verwacht
medio 2017
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Regio Purmerend/Waterland
• Verbeteren betrouwbaarheid (punctualiteit) en capaciteit trein
• Rechtstreekse spoor- en busverbinding tussen woon-werklocaties, m.n.:
o R-net verbinding Purmerend – Zaanstad
busverbindingen naar locaties die niet met de trein bediend worden, verder
van stations af liggen. NS wil meewerken als er een grotere vraag aanwezig
is (bijv na uitbreiding Purmerend)
o R-net verbinding Purmerend – Amsterdam Zuidas
o Purmerend – Amsterdam CS
• Realisatie / optimalisatie P+R’s bij
o a. N235 / McDonalds;
o b. station Purmerend;
o c. aansluitingen van de A7;
o d Kom A7: nu niet concreet aan de orde
o e Nwe P+R bij kruising van N247 x N518 nabij Monnickendam. In
combinatie met 2 nieuwe bushaltes en mogelijk een extra fietstunnel. Het
overstappunt in Broek in Waterland kan dan verplaatst worden naar deze
locatie.
Mogelijk om in de nadere uitwerking mee te nemen. Belangrijk is dat sprake is
van een multifunctionele c.q. integrale invulling van het gebied, een P+R kan
daarin passen. Mogelijke combinatie met hotel/congrescentrum, synergie met
ligging aan de A7.
• Uitbreiden van aantal autoparkeerplekken bij stations in Purmerend
• Park en Bike bij ’t Schouw (knoop N235 x N247) en Buikslotermeerplein
(Amsterdam Noord), mogelijkheid om e-bike te huren
• Ontwerpopgave van de inrichting van P+R bij A7 Purmerend Zuid. Autoverkeer
vanaf A7 vanuit richting Hoorn kan bij P+R Purmerend-Zuid de auto parkeren en
met het OV verder richting Amsterdam.
• Vernieuwen spoorbrug over de Zaan
• Na 0:30 is Purmerend per openbaar vervoer niet meer bereikbaar, uitbreiden
dienstregeling
Regio Zaanstreek
• Verbeteren OV + keten om aantrekkelijkheid van alternatieven voor de auto te
vergroten. M.n. frequentie en betrouwbaarheid van treindienst op de Hoornlijn
• Verbeteren OV-kwaliteit voor bedrijventerreinen in Zuid
• Opheffen snelheidsbeperking baanvak Zaandam – Zaandam Kogerveld, in de
enkelsporige spoorboog i.r.t. de overweg Provinciale weg N203: 40 km/u wordt
weer 80 km/u
• Station Zaandam, aanpassen van de ‘glazen muur van perronmeubilair’ op beide
eilandperrons t.b.v. overstappen/wachten, in verlengde van lopend stationsproject
(overbouwing/eetree/liften).
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Station A’dam Sloterdijk, verruimen van de stijgpunt-capaciteit op de laaggelegen
eilandperrons van Zaan- en Hoornlijn (spoor 3, 4 en 5, 6), in vorm versnelling PHSproject Sloterdijk Transfer (verlengen perrons)
Zaanspoorbrug
De Zaanspoorbrug is nu 10 min. per halfuur geopend voor de scheepvaart, en dus
14 min. per halfuur gesloten voor het treinverkeer. En dit de hele dag door, ook in
de spitsuren. De structuur van elke dienstregeling op de Hoornlijn is van oudsher
gebouwd rond de opening van de Zaanspoorbrug (naast de doorwerking van
diverse dwangpunten in de landelijke dienstregeling ten zuiden van Zaandam). Met
de structuurwijziging van dec. 2008 (i.k.v. progr. BOR Regionet), en het herstel
daarvan per dec. 2016 (dienstregeling 2017 e.v.), wordt de Hoornlijn in de spits (2
uur ’s ochtends en 2 uur ’s middags) tot de capaciteitsgrens belast. Het geldende
brugopeningsregime kan niet verder aangepast worden. Een grote Zaantanker heeft
min. 6 min. nodig om de brug, in een bocht van de Zaan, te passeren. Dit nog
afgezien van een 2e tanker en het drukke pleziervaartverkeer in het vaarseizoen
(begin april-eind okt). Trein- en scheepvaartverkeer zijn qua robuustheid en
capaciteit beter af met een verhoging van de laaggelegen Zaanspoorbrug (die
beweegbaar moet blijven i.v.m. hoge vaar-transporten en staande masten).
Verhoging dient plaats te vinden tot op een niveau waarop gewone Zaan-tankers de
brug kunnen passeren zonder dat deze hoeft te worden geopend, en hetzelfde geldt
voor de pleziervaart zonder of met gestreken mast. De omgeving van de Zaanbrug
leent zich voor een dergelijke verhoging omdat de baanlichamen aan weerszijden
van de Zaan in de loop der tijden al op een hoger niveau gebracht zijn
(viaduct/station Kogerveld, aanzet flyover Prov.Weg N203).
&& info over kosten in document Theo
Voor de korte termijn kan een sluiting in de brede spits bijdragen aan het
capaciteitsknelpunt spoor op de Zaanspoorbrug. Het niet open stellen van de brug
voor de scheepvaart leidt tot grotere punctualiteit en een meer betrouwbare
dienstuitvoering, een meer robuuste spoorverbinding. Ter compensatie lijkt het
mogelijk om buiten de spitsperiode de brug vaker open te stellen
Busverbinding Zaanse schans – Krommenie
Treinverbinding oostwest richting, Purmerend – Zaanstad (en verder)
Toepassen van Waterbussen voor personenvervoer over water tussen Amsterdam
en Zaanstad. Nota bene: vervoer over water is in de NKO expliciet uitgesloten
Door de stations Koog Bloemwijk en Koog-Zaandijk met elkaar te combineren tot
één station ter hoogte van de kruising A8 ontstaat een kans voor een P+R op deze
locatie
De doortrekking van de Noord-zuidlijn is in de integrale sessie naar voren gekomen,
in relatie met een nieuw ruimtelijk plan in de Achtersluispolder. Ten westen van de
A10 en ten noorden van het Noordzeekanaal, in de Noorder IJpolder, ligt een
mogelijke locatie voor een nieuwe passagiers terminal voor cruiseschepen. Die kan
ontsloten worden met een eigen metrohalte. Merk op dat de doortrekking van de NZ
lijn buiten de scope van de MIRT Verkenning valt.
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8. Infrastructuur fiets
Corridor-breed
• Accessoires voor fietsen declarabel maken
• Fiscaal aantrekkelijk maken om met de fiets naar het werk te gaan
• Toenemende populariteit van (e)-scooters meer ruimte geven en zorgen voor betere
veiligheid
• Services aanbieden langs fietspaden
• Wachtpunten voor fietsers overkappen, zodat fietsers droog kunnen staan als ze
moeten wacht, bijvoorbeeld bij pontveer Zaanstad
• Stimuleren e-bike voor woon-werkverkeer
• Beheer en onderhoud: strooien op fietspaden
Regio Hoorn/West-Friesland
Oplossingsrichting fiets
• Optimaliseren fietsnetwerk, bewegwijzering, verbreding i.v.m. e-bike en scholieren
3,5 m breedte gewenst
• Vergroten mogelijkheden gebruik e-bike op regionale routes/middellange afstanden
(West-Friesland (Enkhuizen: 19 km), Purmerend (20 km) , Alkmaar (24 km)) ;
verbeteren aansluiting regionaal fietsnetwerk vanuit Hoorn op SRA-fietsnetwerk
• Realiseren van een fietsstraat op het Keern met een fietstunnel onder de
Provincialeweg en een fietstunnel onder het spoor;
&& schetsontwerp beschikbaar
• Regionale fietsverbinding Hoorn – Purmerend
o Gericht op bestemmingen Hoorn Centrum, station, ziekenhuis; Purmerend
Centrum, Baanstee, ziekenhuis
o Huidige situatie goed befietsbaar. Voor snelfietsroute kwaliteit zijn
maatregelen nodig
o Fietsstimulering (zie innoveren en informeren)
o Bewegwijzering verbeteren i.s.m. Nationale Bewegwijzeringsdienst (NBD),
verfijnen naar bestemming en op alle keuzepunten de juiste bestemmingen
o Overlagen hele route met rood asfalt, hele route op voldoende breedte
brengen voor herkenbaarheid en veiligheid
o Fietsstroken of fietsstraat op deel Evan de route
o Fietsstroken of fietsstraat op deel G van de route
o Verbeteringen bij keuzepunt Oosthuizen
o Verbetering keuzepunt, aansluiting tunnel Scharwoude
o Nieuwe, bredere brug bij Oosthuizen, verbeteren oversteek
o Oversteek in noordzuidrichting veiliger inrichten bij Oostdijk, Oosthuizen
o Beheer en onderhoud: kwaliteit verharding (asfalt) en gevaarlijke wegkanten
• Vergroten veiligheid fietsenstalling Centrum / station Hoorn en station Drechterland
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Keern, Hoorn richting Medemblik, wordt deels fietsstraat. Aansluitende stuk: fiets op
rijbaan terugbrengen, mogelijkheid nu de functie van Keern is afgewaardeerd
Overkappen fietsverbindingen, meekoppelkans zonnepanelen op de overkapping

Regio Purmerend/Waterland
• Verbeteren regionale fietsverbindingen Purmerend – Hoorn (zie longlist Hoorn
West-Friesland), Purmerend – Edam,
• Regionale fietsverbinding Purmerend – Zaanstad
o Gericht op bestemmingen Purmerend: centrum, Weidevenne, rest en
Zaanstad: centrum, ziekenhuis, bedr terrein Kogerveld, bedr terrein Kolkweg
Noord
o Voor kwaliteit van snelfietsroute zijn maatregelen nodig
o Opwaarderen schakels; quick wins, werk met werk maken,
onderhoudsprogramma
o Bewegwijzering verbeteren, maatregelen voor herkenbaarheid en veiligheid
o Beheer en onderhoud borgt kwaliteit asfalt verharding en gevaarlijke
wegkanten
o Zuiderwegtracé, meest gebruikte en kortste route
§ Specifieke knelpunten: verharding fietsbrug Zaanstad vervangen,
verlichting fietstunnel A7 ook overdag
§ Overlagen rood asfalt en verlichting, fietsstroken
§ Verbreden fietspad Oude Provincialeweg
§ Fietsstraat Neckerstraat, fietsbrug Sluisbrug
§ Melkwegtracé: fietsstraat of brede fietsstroken
§ Ontbrekende schakel
§ Regionale aansluitingen, feeders, die zelf geen snelfietsroute zijn
• Fietsverbinding Edam-Volendam – Amsterdam:
o Edam-Volendam – Monnickendam, aan beide zijden van de N247
o Monnickendam – Amsterdam Noord
o Oeververbinding Noordzeekanaal Amsterdam-Noord – Amsterdam Centrum
• Purmerend – Amsterdam wordt aangepakt i.h.k.v. SRA investeringsagenda fiets,
maar aantrekkelijkheid kan nog verder worden verbeterd
• Overleg met provincie NH betreffende veilige fietsbereikbaarheid van Sluisbrug
• Fietsparkeervoorzieningen bij bushaltes: worden in toenemende mate gebruikt en
om die reden ook bijgeplaatst. Potentie voor uitbreiding van het aantal
stallingsplekken bij haltes
• Overkappen van fietsverbindingen, meekoppelkans: zonnecellen op de kap
Regio Zaanstreek
Verbeteren fietsroute Amsterdam(-Noord) – Zaanstad (&&& maatregelen: Tibs)
• Noordzeekanaal vormt barriere, er is behoefte aan meer / betere mogelijkheden om
NZK te kruisen door grotere capaciteit van de Hempont. Dat kan door hogere
frequentie van het pontveer, daarvoor is een extra schip nodig.
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Verbeteren fietsinfrastructuur Zaanstreek – regio Purmerend/ Waterland/ Oostzaan
Zaans fietsnetwerk grotendeels op orde. Te verbeteren: fietsstraat Vermiljoenweg
en tegels vervangen door asfalt verharding

9. Criteria
Een team van experts toetst de maatregelen van de longlist en bepaalt de (relatieve)
score op een aantal criteria. De experts ondersteunen daarmee het proces van de
werkgroep maar de experts stellen niet de shortlist samen. De regionale werkgroep
stelt in samenspraak met elkaar een concept short list op, waarbij de scores op de
uiteenlopende criteria een rol kunnen spelen.
Ten minste de volgende criteria spelen in de beoordeling een rol:
• Doelbereik: de mate waarin de doelen van de MIRT Verkenning bereikt worden:
bijdrage aan multimodale bereikbaarheid en bijdrage andere doelen van Rijk en
regio, zoals leefomgeving, vestigingsklimaat voor bedrijvigheid en wonen,
ruimtelijke kwaliteit, sociale rechtvaardigheid;
• Kosten: mate waarin de beoogde investering een beroep doet op het beschikbare
budget
• Indicaties t.a.v. kosteneffectiviteit: verhouding tussen het doelbereik/effectiviteit en
de omvang van de investering
• Showstoppers omgevingseffecten, ruimtegebruik, inpasbaarheid van de maatregel
• Leefbaarheid: luchtkwaliteit, geluidshinder
• Termijn waarop maatregel uitgevoerd kan worden, onderscheiden naar korte,
middellange en lange termijn
• Draagvlak onder betrokken stakeholders (bestuurlijk, maatschappelijke organisaties
waaronder omwonenden, werkgevers, werknemers, e.d.)
• Randvoorwaarden: (wettelijke) kaders, verplichtingen en eisen, bijvoorbeeld t.a.v.
verkeersveiligheid, emissies, aantasting van natuur en landschap (bijv Natura 2000)
etc
• Risico’s t.a.v. de genoemde factoren
• Kolom 'opmerkingen'
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