MIRT-verkenning Corridorstudie Amsterdam-Hoorn
Analysefase

Purmerend/Waterland
Deelrapport Verkeer

Op 26 februari heeft Minister Schultz van Haegen de startbeslissing genomen voor deze Verkenning,
conform MIRT spelregels en Tracéwet. De Verkenning is opgedeeld in een analysefase, oplossingenfase
en een beoordelingsfase. De Notitie Kansrijke Oplossingsrichtingen is het sluitstuk van de analysefase
en markeert de overgang naar de oplossingenfase.
De MIRT Verkenning Corridorstudie Amsterdam-Hoorn heeft als doelstelling:
Verbetering van de bereikbaarheid in de corridor Amsterdam-Hoorn om daarmee een bijdrage te
leveren aan de ambities van rijk en regio, zoals het versterken van de economische concurrentiepositie
en het zorgen voor een aantrekkelijke leefomgeving.
De doelstelling is aangevuld met de volgende ambities:
1. Aandacht hebben voor maatregelen op het onderliggend wegennet, het fietsnetwerk en OV-netwerk
(spoor en bus).
2. Rekenschap geven van ruimtelijke ontwikkelingen en projecten in het zoeken naar oplossingen voor
bereikbaarheidsopgaven.
3. Rekening houden met – en waar mogelijk versterken van – landschappelijke, natuurlijke en
cultuurhistorische waarden.
27 januari 2016
Onderstaande partijen stemmen in met Deelrapport Purmerend/Waterland:
• Ministerie van Infrastructuur en Milieu
• Rijkswaterstaat
• Provincie Noord-Holland
• Stadsregio Amsterdam
• Gemeente Amsterdam
• Gemeente Zaanstad
• Gemeente Beemster
• Gemeente Purmerend
• Gemeente Oostzaan
• Gemeente Wormerland
• Gemeente Hoorn
• Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Onderstaande partijen werkten mee aan de analysefase:
Agriport • ANWB • Bedrijvenvereniging Beemster • Ministerie van Binnenlandse Zaken • Connexxion •
Ministerie van Economische Zaken • Fietsersbond • Gebiedscommissie Laag-Holland • Hart voor Stad •
Metropoolregio Amsterdam • gemeente Drechterland • gemeente Edam/Volendam • gemeente
Enkhuizen • gemeente Hollands Kroon • gemeente Koggenland • gemeente Medemblik • gemeente
Opmeer • gemeente Waterland • gemeente Zeevang • Greenport Noord-Holland Noord • Kontakt
Milieubeheer Zaanstreek • LTO • Milieudefensie • Milieufederatie • MKB Nederland •
Nekkerzoomstichting • NS • EVO • Prorail • Reizigers Adviesraad • Staatsbosbeheer • Stichting Behoud
Waterland • Stichting Beemstergroen • Toeristische Kanobond Nederland • Westfriese Bedrijvengroep •
Wijkoverleg Oud-Koog • Zaans Ondernemersnetwerk
Opgesteld door: Mu Consult
Vormgeving: Maatschap voor Communicatie / Mijs cartografie en vormgeving
Fotografie: Tineke Dijkstra
www.corridoramsterdamhoorn.nl
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1

Inleiding

Corridorstudie Amsterdam-Hoorn

Ten behoeve van de corridorstudie Amsterdam-Hoorn worden bereikbaarheidsopgaven
en oplossingstichtingen gegenereerd voor zowel de corridor als geheel, als voor regio’s in
de corridor. Dit hoofdstuk geeft de onderzoeksvragen en de aanpak voor de regio
Purmerend Waterland op hoofdlijnen weer.

1.1 Doel van de MIRT-Verkenning
Thans wordt gewerkt aan de MIRT1-Verkenning voor de Corridor Amsterdam-Hoorn. Deze
MIRT-verkenning wordt breed-sectoraal uitgevoerd, waarbij bereikbaarheid centraal staat.
Ook bij het aanscherpen van de opgave en het verkennen van mogelijke oplossingsrichtingen wordt een brede blik gehanteerd. Dat betekent dat gekeken wordt naar ontwikkelingen,
trends en opgaven die in de regio spelen - op het gebied van met name woningbouw,
economie, landschap en natuur, openbaar vervoer en mobiliteitsgedrag. Bij oplossingen
wordt gezocht naar win-win situaties waarbij de bereikbaarheid wordt verbeterd, maar ook
overige ambities van Rijk en regio worden realiseren, passend binnen economische en
beleidsmatige/juridische randvoorwaarden. De formele doelstelling luidt:
Verbeteren van de bereikbaarheid in de corridor Amsterdam-Hoorn om daarmee een bijdrage te
leveren aan de ambities van rijk en regio, zoals het versterken van de economische concurrentie
positie en het zorgen voor een aantrekkelijke leefomgeving.

1.2 Organisatie werkstromen
Ten behoeve van de uitvoering is een Plan van Aanpak opgesteld waarbij een aantal
werkstromen zijn onderscheiden. Binnen de werkstroom Verkeer zijn regionale deelgroepen gevormd voor de regio’s Amsterdam, Zaanstreek, Purmerend Waterland en WestFriesland. In deze regionale werkgroepen hebben ambtelijke vertegenwoordigers van
betrokken gemeenten en andere bestuursorganen zitting. In deze regionale werkgroepen
wordt de samenhang tussen het hoofdwegennet (HWN) en het onderliggend wegennet
(regionale en lokale wegen, OWN) nader onderzocht. Ook zal de samenhang tussen
multimodale bereikbaarheid en ruimtelijke ontwikkeling (woningbouw en bedrijventerreinen) worden geanalyseerd en vergeleken met de ambities van de regionale overheden.
Daarmee wordt informatie aangedragen op basis waarvan besluitvorming kan plaatsvinden
over nadere uitwerking van (kansrijke) oplossingen en toetsing daarvan.

1.3 Deze notitie: resultaten deelstudie Purmerend Waterland
Deze notitie bevat de resultaten van de deelstudie Purmerend Waterland. Merk op dat dit
rapport in nauwe samenhang gezien moet worden met het tussenrapport van de werkstroom Verkeer op de gehele corridor; we vermijden de opname van dubbele inzichten. De
notitie beschrijft achtereenvolgens de resultaten van de analyse van de bereikbaarheid en
daarmee verbonden knelpunten, de ruimtelijke ontwikkelingen, de opgave waarvoor de
regio zich gesteld ziet, mogelijke oplossingsrichtingen en (indicatieve) effecten daarvan.
1 MIRT: Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM)
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2

Bereikbaarheid van regio
Purmerend Waterland

Corridorstudie Amsterdam-Hoorn

Dit hoofdstuk geeft de ontwikkelingen in de (multimodale) bereikbaarheid van
Purmerend Waterland weer in aanvulling op de corridor-brede analyses beschreven in het
hoofdrapport. Om te beginnen wordt ingegaan op de bereikbaarheid weg, waarbij
aansluitingen op het HWN en belangrijke toeleidende wegen aan de orde komen.
Vervolgens wordt ingegaan op de bereikbaarheid met het OV en daarna die van de fiets.
Op basis van mobiliteitsanalyses wordt ingegaan op de mobilisten die met deze problematiek te maken hebben.

2.1 Inleiding en scope
In dit hoofdstuk wordt gekeken naar de bereikbaarheid van/in regio Purmerend Waterland.
Voor wat betreft de weg wordt ingegaan op knelpunten op het HWN en het OWN en de
interactie tussen beide netwerken. Daarnaast wordt ingegaan op het OV en de fiets.

Figuur 2.1

Overzicht netwerk regio Purmerend Waterland
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In het startdocument is ervoor gekozen de focus te richten op bereikbaarheidsknelpunten
op de A7 bij Purmerend, de verbreding van de A7 ten zuiden van Purmerend, een 2x2-situatie ten noorden van Purmerend, de aansluitingen en op- en afritten bij Purmerend en het
OWN van Purmerend en Beemster en de ruimtelijke plannen van gemeenten Purmerend,
Wormerland en Beemster. Uiteraard is in deze regio de uitwisseling tussen het wegennet
van Amsterdam-Noord, de ring A10-Noord en de provinciale wegen in Waterland (N247 en
N235) van groot belang. Daarbij merken we op dat de provincie Noord-Holland samen met
de stadsregio Amsterdam (SRA) al onderzoek doet naar congestie op de N247 en N235, in het
kader van Bereikbaarheid Waterland. Voor de Corridorstudie wordt gekeken naar de relatie
tussen congestie op deze wegen, de effecten daarvan op de A10 Noord en A7, inclusief de
aansluitingen van Purmerend op de A7. In vervolgfasen van de Verkenning zal dan ook
moeten worden vastgesteld in welke mate oplossingen op het ene deel van het netwerk
elders in het netwerk voor veranderingen zorgen. Daarnaast vindt door de provincie en
stadsregio Amsterdam in samenwerking met de gemeente Amsterdam en Rijkswaterstaat
onderzoek plaats naar de verwachte knelpunten rond de aansluiting A10, N247 en S116 (die
dwars door Amsterdam-Noord loopt), zeker als het verkeer op de A10-Noord toeneemt. Ook
hier zal t.z.t. rekening moeten worden gehouden met samenhangen tussen deze opgaven
en de opgave van de corridor.

2.2 Bereikbaarheid weg
Purmerend is aan de Corridor Amsterdam - Hoorn gekoppeld met drie aansluitingen op de
A7. Daarnaast spelen de N235 en N247 een belangrijke rol bij de ontsluiting van Purmerend
en Waterland richting Amsterdam.
Wormerland is bereikbaar via drie aansluitingen op de A7 (waarvan Purmerend-Zuid er één
is). Bij de A7 aansluiting 2 Zaandijk/Wormerland is onlangs het nieuwe AFAS
Trainingscomplex in gebruik genomen. De kruising ten westen van dit sportpark van de
N515, de Zuiderweg en de Westerdijk zal worden heringericht met een rotonde, inclusief een
fietstunnel om de provinicale weg ongelijkvloers te kunnen kruisen.
In het navolgende worden specifieke onderdelen van het bereikbaarheidsonderzoek weg
beschreven.
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2.3 Bereikbaarheidsindicator
Onderstaande afbeeldingen geven de relatieve bereikbaarheid over de weg weer van de
gemeente Purmerend voor het scenario met hoge groei. In de figuren wordt onderscheid
gemaakt naar vertrekken vanuit en aankomsten in Purmerend, in de ochtend- en avondspits. Elke figuur is onderverdeeld in acht windrichtingen en drie afstandsklassen, waarvan
de grenzen op 7,5 en 30 km liggen. Een (donker) rode kleur duidt op een (erg) slechte
bereikbaarheid; de (donker) groen gekleurde partjes zijn (erg) goed bereikbaar1.
Licht rood (roze) en licht groen geven aan dat de bereikbaarheid dicht bij de gemiddelde
bereikbaarheid van alle verplaatsingen in het netwerk ligt.

avondspits

aankomsten

vertrekken

ochtendspits

Figuur 2.2 Bereikbaarheidsindicator gemeente Purmerend, 2030 GE²

1 ‘Goed’ en ‘slecht’ bereikbaar zijn in de Bereikbaarheidsindex relatieve begrippen. De vertraging die de verplaatsingen ondervinden
wordt afgezet tegen een referentiewaarde, die de gemiddelde vertraging van alle verplaatsingen in het VENOM-model weergeeft. Valt
een reistijd boven deze referentiewaarde, dan is sprake van een relatief slechte bereikbaarheid.
2 GE: Global Economy-scenario, groeiscenario van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), met relatief hoge groei

Corridorstudie Amsterdam-Hoorn

Purmerend/Waterland

| 10

Uit de figuren komt naar voren dat de bereikbaarheid van Amsterdam, Schiphol, zuidwest
Nederland en 't Gooi in de ochtendspits vanuit Purmerend relatief slecht is. Dat geldt in
dezelfde periode in mindere mate ook voor Almere.
In de avondspits is de bereikbaarheid van de gemeente Purmerend voor verplaatsingen
vanuit Amsterdam en Schiphol minder goed dan gemiddeld.

2.4 Trajecten
Ontwikkelingen in de bereikbaarheid zijn ook gemeten in termen van reistijden op 31
regionale trajecten van deur tot deur, die samen met de regionale overheden zijn vastgesteld. Uit de verkeersanalyse komt naar voren dat reistijden de daarvoor gezamenlijk
vastgestelde reistijdnormen overschrijden. In deze paragraaf wordt nagegaan welke delen
van het regionaal- en stedelijk net daarbij betrokken zijn.
Op twee trajecten vanuit de gemeente Purmerend wordt de rijtijdnorm in het RC en
GE-scenario1, in de ochtend- en avondspits overschreden:
• Purmerend - Hoorn;
• Purmerend - Amsterdam Centrum.
In het GE-scenario wordt op meer trajecten de rijtijdnorm overschreden in de ochtendspits:
• Enkhuizen - Purmerend;
• Purmerend - Amsterdam Zuidoost.
• Purmerend - Schiphol.
Een relatie tussen deze trajecten en de oorzaken van deze overschrijdingen kan worden
gelegd door nader in te zoomen op specifieke knelpunten in het wegennet. Daarop wordt
in de volgende paragraaf ingegaan.

2.5 Knelpunten wegennet
Doel van deze paragraaf is de knelpunten te beschrijven op het hoofdwegennet en de
aansluitingen daarvan met het onderliggende wegennet en de overige knelpunten op het
onderliggende wegennet.
Het gebruikte verkeersmodel VENOM kent (net als vergelijkbare regionale modellen)
beperkingen t.a.v. de modellering van kruispuntweerstanden (verkeerslichten) en de
invloed van bussen (weggebonden openbaar vervoer). Dit kan er toe leiden dat de modeluitkomsten geen volledig inzicht bieden in knelpunten op het OWN. Dit speelt in deze regio
een rol, door het grote aantal bussen op de N235 en N247. In het overleg in de werkgroep is
de analyse van de knelpunten verrijkt met regionale kennis, waardoor een gezamenlijk en
gedeeld beeld van de problematiek is verkregen.
GE: global economy-scenario met relatief hoge groei, RC: regional communities-scenario met relatief lage groei. Opgesteld door het
Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)
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Aansluitingen OWN - HWN
De navolgende afbeeldingen geven de kiemen weer van vertraging (rood) en de terugslag
daarvan (blauw) in de ochtend- en avondspits op het verkeersnetwerk in de regio
Purmerend Waterland. De linker figuur toont de situatie in het lage RC-groei scenario, de
rechter figuur toont het hoge GE-scenario.

2030 RC-scenario
ochtendspits

2030 GE scenario

avondspits

Figuur 2.3 Congestiebeeld regio Purmerend Waterland in ochtendspits 2030 RC en GE-scenario

Uit de figuren komt naar voren dat vertraging ontstaat op de A7 tussen de aansluitingen
Purmerend-Noord en Purmerend-Zuid. In de ochtendspits geldt dit m.n. voor de westelijke
rijbaan richting Amsterdam. In de avondspits toont de oostelijke rijbaan richting Hoorn de
grootste problemen. In het linkerplaatje is het RC-scenario afgebeeld, met een relatief lage
groei. In het RC-scenario wordt een lagere ontwikkeling verwacht, daardoor zijn de
problemen kleiner zijn dan in de huidige situatie.
Op de A7 voor knooppunt Zaandam ondervindt het verkeer vertraging. Om die te vermijden,
gebruikt het verkeer de parallel aan de A7 gelegen Noorder- en Zuiderweg. Deze routes zijn
Corridorstudie Amsterdam-Hoorn
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niet ingericht om grote verkeersstromen af te wikkelen. Op de routes geldt een inrijverbod,
dat mogelijk beter gehandhaafd kan worden.
Aansluitingen HWN-OWN en overige wegen van het OWN
Vanuit Purmerend en Waterland (en Hoorn) naar Amsterdam vormt (in beide scenario's) de
route via N235 en N247 een veelgebruikt alternatief voor de A7. Uit figuur 2.3 blijkt dat
verkeer vanuit Purmerend en Waterland richting Amsterdam ook op de N235 en N247
vertraging ondervindt. Het model toont vertraging die ontstaat bij de samenvoeging van
beide provinciale wegen in 't Schouw. Eerdere studies naar de knelpunten op deze wegen
tonen ook vertraging op de N247 tussen de aansluiting met de A10 en 't Schouw. Het
grootste knelpunt op de N247 ligt bij Broek in Waterland. De interactie tussen bus en auto
zorgt voor vertraging bij het verkeerslicht aan de noordzijde van Broek in Waterland, bij de
bushalte en bij de brug in Broek in Waterland. Verwacht wordt dat de problemen op de N247
zullen toenemen, mede veroorzaakt door (autonome) groei van het aantal inwoners. Het
realiseren van de busbaan verlicht de druk op de weg, maar kan leiden tot het ontstaan van
nieuwe knelpunten op de locaties waar de bussen invoegen op de rijbaan voor het overige
gemotoriseerde verkeer (Broek in Waterland). Bij ’t Schouw ontstaat vertraging doordat de
bussen die naar links afslaan richting Purmerend en Broek in Waterland de doorgaande
autostroom naar Monnickendam en Edam/Volendam kruisen.
Onderstaande figuren tonen de verhouding tussen de verkeersdruk (intensiteit) en de
capaciteit van de situatie in het 2030 RC-scenario. Deze zgn I/C-verhouding geeft een
indicatie van de vertraging.

ochtendspits

avondspits

Figuur 2.4 Verhouding tussen intensiteit en capaciteit op OWN in Purmerend en Waterland in 2030 RC
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Met betrekking tot het onderliggende wegennet gaat het om de toeleidende wegen naar de
drie aansluitingen:
• Route naar aansluiting Purmerend Noord:
-- J.M. den Uyllaan: beperkte capaciteit gelijkvloerse spoorwegovergang;
-- S. Allendelaan: fietsroute naar scholen, fietsers hebben voorrang op de rotondes;
-- N244 terugslag wachtrij vanaf aansluiting Purmerend Noord;
• Route naar aansluiting Purmerend Centrum:
-- Beperkte capaciteit Beemsterbrug;
-- Beperkte capaciteit kruising Zuiddijk met Purmerenderweg;
-- Terugslag wachtrij aansluiting Purmerend;
• Route naar aansluiting Purmerend Zuid:
-- Capaciteit kruispunt Laan der Continenten met Aziëlaan;
-- Beperkte capaciteit spoortunnel Laan der Continenten;
-- Capaciteit van de turborotonde op de kruising met de Amazonelaan / Donaulaan;
-- Terugslag wachtrij aansluiting Purmerend-Zuid.
In het kader van Bereikbaarheid Waterland zijn de knelpunten op de N235 en N247 reeds in
beeld gebracht. Belangrijk bleek dat de plaatsen waar het OV en het overige verkeer
uitwisselt de grootste knelpunten vormen:
• Ilpendam (N235)
• Monnickendam (N247)
• Broek in Waterland (N247)
• 't Schouw (N247)
• S116 (N247)
• Landbouwverkeer op OWN
Knelpuntenoverzicht
Onderstaand is een overzicht opgenomen van belangrijke regionale knelpunten:
• De doorstroming op de A7 tussen de aansluitingen Purmerend-Noord en Purmerend-Zuid
is onvoldoende (6). Dit knelpunt speelt zowel in de ochtendspits als in de avondspits.
Specifiek voor de avondspits is dat het verkeer vastloopt op de aansluiting Purmerend
Zuid, Purmerend en op het aansluitende traject Laan der Continenten / Amazonelaan /
Donaulaan en de spoortunnel;
• Knelpunten op de toeleidende wegen naar alle drie de aansluitingen, m.n. Zuiddijk (7);
De matige doorstroming op het HWN is mede het gevolg van o.a.:
• De 3 aansluitingen op de A7 liggen dicht bij elkaar;
• De fysieke kenmerken van de A7 tussen de drie aansluitingen: met name de relatief
krappe bocht ('kom') en het hoogteverschil.
De N235 vormt een knelpunt voor het verkeer vanuit de gemeenten Purmerend en
Waterland naar Amsterdam in de ochtendspits (8).
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Purmerend/Waterland

| 14

De N247 Edam - Ring A10 Noord Amsterdam is niet toegerust om de verkeersvraag te
verwerken (9). Verwacht wordt dat de N247, hoofdzakelijk vanwege het knelpunt in Broek in
Waterland, het verkeer op termijn niet meer kan verwerken. In de ochtendspits ontstaat
terugslag op de provinciale weg, in de avondspits ontstaat een grote terugslag tot op de A10.
Dit knelpunt wordt nader onderzocht in het lopende project KANS, waarbij het gaat om
knelpunten en verbeteringen in de aansluiting van de Nieuwe Leeuwarderweg (S116) en de
Slochterweg (N247) op de A10-Noord. De knoop vormt een cruciale schakel in het wegennetwerk aan de noordkant van Amsterdam, zowel voor het autoverkeer als voor het
openbaar vervoer. De knoop bundelt één van de belangrijkste invalswegen naar het
centrum van Amsterdam (openbaar vervoer en auto), de regionale verbinding door
Waterland en de ring A10. Door het grote verkeersaanbod (openbaar vervoer en auto) staat
de verkeersafwikkeling op de Knoop A10/N247/S116 (KANS) onder druk. Bovendien is de
verwachting dat de verkeersstromen in de toekomst verder toenemen door de bouw van
nieuwe woningen in Amsterdam-Noord. Deze knelpunten worden dus in deze studie
bevestigd. Daarnaast moet er rekening mee gehouden worden dat oplossingsrichtingen
voor deze projecten en oplossingsrichtingen op de corridor sterk met elkaar verweven zijn
voor wat betreft de effecten. In vervolgfasen zal deze samenhang dan ook moeten worden
bewaakt.
Figuur 2.6 Overzicht knelpunten regio Purmerend Waterland
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2.6 Bereikbaarheid OV
We noemen hier de knelpunten die in de analyse van de bereikbaarheid van de regio
Purmerend Waterland naar voren zijn gekomen op het aspect openbaar vervoer. Een meer
uitgebreide analyse van de bereikbaarheidsknelpunten OV is beschikbaar in het onderzoeksrapport van werkstroom 2 (OV, ketenmobiliteit en fiets).
Spoorverbindingen
Purmerend heeft 3 treinstations, die uitsluitend worden bediend door de stoptrein Hoorn Zaandam - Amsterdam Sloterdijk - Schiphol. Purmerend heeft via het spoor geen rechtstreekse verbinding met Amsterdam Centraal. De trein rijdt met een lage frequentie, er is
een halfuurdienst. De treindienst kent een lage punctualiteit, er is sprake van uitval van
treinen en vertraging.
Busverbindingen
Via de N235 en N247 rijden bussen met een hoge frequentie naar Amsterdam. Er rijden in de
spitsperiode ca 120 bussen per uur, die in Purmerend en Waterland een fijnmazig netwerk in
de wijken bedienen. Vanuit elke wijk kunnen reizigers zonder overstap met een hoge
frequentie naar Amsterdam centraal. De bussen sluiten na ingebruikname van de noordzuidlijn (2017) en het ingaan van de nieuwe busconcessie in Amsterdam noord aan op deze
metrolijn. De ingebruikname van de metro leidt tot een extra overstap voor OV-reizen naar
Amsterdam Centraal en zal de bereikbaarheid van grote delen van Amsterdam (met name
gebieden ten zuiden van het centrum station) per bus vanuit Purmerend en Waterland en
aansluitende metro verbeteren. Mogelijk leidt dat tot toename van het gebruik van de bus
en gebrek aan capaciteit daarvan.

2.7 Bereikbaarheid fiets
In de gemeente Purmerend wordt een kwart van alle verplaatsingen op de fiets gemaakt.
Dat is vergelijkbaar met het landelijke aandeel. Tussen 2010 en 2015 komt uit fietstellingen
van de gemeente naar voren dat het gebruik van de fiets groeit. Knelpunten worden ervaren
in de regionale fietsverbindingen, m.n. naar Amsterdam. De afstand vanuit Purmerend naar
de begin/eindhalte van de noordzuidlijn is 12 km; naar het centrum van Amsterdam 18 km.
Vanuit Edam/Volendam zijn de afstanden iets langer; vanuit Monnickendam zijn deze
afstanden korter. De bestaande fietsroutes langs de N235 en N247 vormen een aaneenschakeling van trajecten met verschillende kwaliteit en bieden kans voor verbetering.
De Stadsregio Amsterdam heeft een investeringsagenda fiets opgesteld. Vanuit die agenda
wordt de haalbaarheid van een reeks van hoogwaardige, snelle fietsroutes over lange
afstand in de Amsterdamse regio onderzocht. Daarbij wordt onder andere gekeken naar
draagvlak, financiën, obstakels en barrières en samenhang met toeristische/recreatieve
netwerken.
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Verdeling over vervoerwijzen (modal split)
In de gemeentelijke omibusenquete is gevraagd met welk vervoermiddel men naar het werk
gaat. De meeste werkenden die zijn onderzocht (ruim driekwart) werken óf in Purmerend,
óf in Amsterdam en omgeving. Bijna tien procent werkt in de regio Zaanstreek-Waterland
en 15% in een andere gemeente. Uit de resultaten blijkt dat in het woon-werkverkeer 47%
meestal de auto gebruikt, 25% gaat met het openbaar vervoer en 24% gebruikt de (brom-)
fiets of loopt. Degenen die in Purmerend werken gebruiken vooral de fiets. Panelleden die
in Amsterdam en omgeving werken, reizen met auto (46%) of met openbaar vervoer (48%).
Degenen die elders werken gaan merendeels met de auto. De meeste werkende panelleden
gebruiken de auto (47%) alleen of samen met anderen. 20% gaat op de fiets, waarvan 1% op
de elektrische fiets. Met de bus gaat 18%. Slechts een klein deel reist per trein (7%) naar zijn
of haar werk. Ten opzichte van voorgaande jaren is dit nagenoeg gelijk gebleven.
Respondenten die naar de binnenstad van Purmerend gaan, kiezen in meerderheid voor de
(brom-)fiets of gaan lopend (66%). 30% komt meestal met de auto. Over de bereikbaarheid
van de binnenstad met de fiets zijn vrijwel alle panelleden (98%) tevreden of neutraal. Over
de bereikbaarheid met de bus is 79% tevreden of neutraal en over de bereikbaarheid per
auto 83%. De tevredenheid over de bereikbaarheid van de binnenstad met de auto of de bus
is iets lager dan in 2013.

2.8 Mobiliteit autoverkeer
Om de mobiliteit van het autoverkeer in de regio in beeld te brengen zijn op de modelresultaten een selected link analyse en een netwerkanalyse uitgevoerd. De resultaten van deze
analyses laten zien hoe het autoverkeer zich over het netwerk verplaatst.
Selected link analyses westelijke toeritten ochtendspits
Een selected link analyse geeft voor één wegvak in het netwerk weer waar het verkeer, dat
van het betreffende wegvak gebruik maakt, vandaan komt en waar het naar toe gaat.
Vergelijk het met een boom: de stam van de boom komt overeen met het geselecteerde
wegvak, de wortels tonen de herkomsten en de takken de bestemmingen van het verkeer.
Onderstaande figuur geeft de resultaten weer van de selected link analyse van de toerit
Purmerend-Noord op de A7 in de ochtendspits.

Figuur 2.7 Gebruik A7 toerit Purmerend-Noord, ochtendspits
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Uit de figuur komt naar voren dat de toerit Purmerend-Noord wordt gebruikt door verkeer
vanuit Edam/Volendam naar de A7 richting Amsterdam. De figuur brengt niet in beeld
hoeveel verkeer er vanuit Edam/Volendam via de N247 richting Amsterdam rijdt. Ook vanuit
Alkmaar rijdt verkeer via de N244 naar de toerit Purmerend-Noord. Relatief weinig verkeer
op de toerit komt vanuit Purmerend.
De toerit wordt in de ochtendspits gebruikt door ongeveer 950 voertuigen. 12% daarvan
verlaat de A7 bij de afritten Purmerend en Purmerend-Zuid. Mogelijk is een deel hiervan
(lokaal) verkeer vanuit Edam/Volendam, voor wie de route via de A7 aantrekkelijker is dan
een route via het stedelijk netwerk.

Figuur 2.8 Gebruik A7 toerit Purmerend, ochtendspits

De toerit Purmerend op de A7 wordt gebruikt door verkeer vanuit het centrum en de
westelijke wijken, via de IJsselmeerlaan en Waterlandlaan door verkeer richting Amsterdam.

Figuur 2.9 Gebruik A7 toerit Purmerend-Zuid, ochtendspits

De herkomsten van het verkeer op de toerit Purmerend-zuid liggen in het zuidelijke deel van
Purmerend. Het ligt voor de hand dat vanuit de zuidelijke woonwijken ook de route via de N235
naar Amsterdam wordt gebruikt, maar die blijft in deze selected link analyse buiten beeld.
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De figuren laten zien dat herkomsten van verkeer op de toeritten in en om Purmerend
liggen en leiden naar bestemmingen in de regio Amsterdam en verder. Uit de figuren blijkt
dat de toeritten niet worden gebruikt door lokaal verkeer.

Figuur 2.10 Gebruik A7 afrit Purmerend-Zuid, avondspits

De afrit Purmerend-Zuid wordt m.n. gebruikt voor bestemmingen in het westelijk deel van
Purmerend. Het zuidelijk deel wordt, wellicht onverwacht, minder bediend. Een verklaring
hiervoor kan liggen in het gebruik van de N235 voor bestemmingen in Purmerend-zuid.
Verplaatsingen die via de N235 naar Purmerend-zuid rijden maken geen gebruik van de afrit
Purmerend-Zuid. Nota bene, in de figuur is ook een verkeersstroom te zien die de afrit
Purmerend-zuid gebruikt en vervolgens de toerit gebruikt om de A7 weer op te rijden. Dit
wordt veroorzaakt door het ontbreken van kruispuntweerstanden in het model, waardoor
deze route ten onrechte even aantrekkelijk is als doorrijden via de A7. Voor de analyse laten
we dit doorgaande verkeer buiten beschouwing.

Figuur 2.11 Gebruik A7 afrit Purmerend, avondspits

De afrit Purmerend wordt gebruikt door verkeer met bestemmingen in het centrum en
noordelijke en oostelijke woonwijken van Purmerend.
Merk op dat ook in deze afbeelding een deel van het verkeer na de afrit, direct de toerit kiest
om de A7 weer op te rijden, als gevolg van een te lage kruispuntweerstand.
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Figuur 2.12 Gebruik A7 afrit Purmerend-Noord, avondspits

De afrit Purmerend-Noord wordt gebruikt door verkeer met breed verspreid liggende
bestemmingen in Edam/Volendam, Middelie, Oosthuizen, Avenhorn en De Rijp.
De figuur toont ook dat enkele tientallen verplaatsingen op de afrit afkomstig zijn vanaf de
toeritten Purmerend-Zuid en Purmerend. Dit verkeer gebruikt de A7 voor een korte, lokale
verplaatsing. Verwacht mag worden dat de bestemmingen van deze verplaatsingen niet in
Purmerend liggen.
De figuren tonen het verschillende gebruik van de afritten: bestemmingen vanaf de afritten
Purmerend-zuid en Purmerend liggen met name in Purmerend; vanaf Purmerend Noord
liggen de bestemmingen in een brede waaier om de afrit heen.
Netwerkanalyse
De netwerkanalyse biedt inzicht in de omvang van de relaties, het gebruik van de infrastructuur en de vertraging op netwerkdelen voor verkeer vanuit een specifiek herkomstgebied. In
onderstaande figuur worden de bestemmingen weergegeven van ritten die vertrekken
vanuit Purmerend, door middel van blauwe bollen. Hoe groter de bol, hoe meer ritten. Het
netwerk dat gebruikt wordt om de betreffende bestemmingen te gebruiken, heeft een kleur
gekregen naar de mate van vertraging (groen: minder dan 20% vertraging ten opzichte van
free flow rijtijd, geel: 20-40% vertraging, oranje: 40-60% vertraging; rood: 60-100%
vertraging, paars: meer dan 100% vertraging ten opzichte van free flow). De breedte van de
lijn is een maat voor het aantal verplaatsingen.
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Figuur 2.13 Vertrekken vanuit Purmerend: gebruikte bestemmingen en netwerkdelen

Uit de figuur komt naar voren dat Purmerend een relatief sterke relatie heeft met de eigen
gemeente en met de kernen in Waterland zoals Edam/Volendam en Monnickendam.
Opvallend is de grote bol in Landsmeer, dit komt omdat Landsmeer een groot gebied is, die
in het model tot één zone is geschematiseerd. De grote aantallen zones in Zaanstad vormen
ook een belangrijk bestemmingsgebied. Amsterdam lijkt een bescheiden rol te spelen,
bestemmingen in het centrum en aan de Zuidas vormen in het model relatief kleine
bestemmingen. Merk op dat in de Omnibusenquete een groter deel van de respondenten
aangeeft in Amsterdam te werken. Verplaatsingen vanuit Purmerend en Waterland in de
richting van Zaanstad en Amsterdam ondervinden zowel op de A7 als op de N235 vertraging
op de paars en rood gekleurde netwerkdelen; ook verkeer vanuit Edam/Volendam en
Monnickendam ondervindt op de N247 vertraging richting Amsterdam. De wegen vormen
parallelle routes naar Amsterdam; er is sprake van een sterke wisselwerking. Veranderingen
aan één van deze routes zullen naar verwachting ook invloed hebben op de andere routes.
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2.9 Conclusies bereikbaarheid
De bereikbaarheidsindicator laat zien dat bestemmingen in Amsterdam, Schiphol, 't Gooi
en Zuidwest Nederland in de ochtendspits vanuit Purmerend relatief slecht bereikbaar zijn.
In de avondspits is de gemeente Purmerend relatief slecht bereikbaar vanuit herkomsten in
Amsterdam en Schiphol.
Analyse van de rijtijd op deur-tot-deur routes vanuit Purmerend overschrijden naar Hoorn
en naar Amsterdam Centrum de normen, in het RC-scenario. In het GE-scenario met een
hogere groei wordt de norm ook overschreden naar Enkhuizen, Amsterdam Zuidoost en
Schiphol.
In het netwerk van de regio Purmerend Waterland komt het traject van de A7 tussen de
aansluitingen Purmerend-Noord en Purmerend-Zuid naar voren als knelpunt. De A7 en
N247 vormen voor een deel van het verkeer alternatieve routes naar en van Amsterdam.
Verkeer verdeelt zich over de routes, naar gelang de drukte. Ook op de regionale wegen N235
en N247 ondervindt het verkeer in de regio Waterland vertraging, in de ochtendspits
richting Amsterdam en in de avondspits in tegengestelde richting.
De filevorming in de ochtendspits op de A7 slaat terug op het OWN in Purmerend. Verkeer
op de toeleidende wegen naar de toeritten ondervindt hinder van de terugslag: het betreft
de provinciale N244 en de Zuiddijk en Laan der Continenten.
Purmerend heeft een halfuurs treindienst naar Hoorn en naar Amsterdam Sloterdijk. Er is
geen rechtstreekse verbinding met Amsterdam Centraal. De punctualiteit van de treindienst
vormt een knelpunt: er is vaak vertraging en uitval van treinen.
De fiets wordt in het stedelijk gebied goed bediend. De route naar Amsterdam vormt een
aaneenschakeling van trajecten met verschillende kwaliteiten.
Verkeer vanuit de gemeente Purmerend heeft een sterke relatie met kernen in Waterland,
waaronder Edam/Volendam. Andere belangrijke bestemmingen vanuit de regio Purmerend
en Waterland liggen in Zaanstad en Amsterdam. Verkeer ondervindt richting Amsterdam
veel vertraging, zowel op de A7 als op de N235 en N247. Deze 3 wegen vormen parallele
verbindingen richting Amsterdam; in MONA is gebleken dat hiertussen een sterke wisselwerking bestaat.
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3

Regionale opgaven
Purmerend Waterland
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In het voorgaande hoofdstuk zijn de knelpunten benoemd voor de verschillende
onderzochte modaliteiten, zoals beoogd met de brede aanpak. Dit hoofdstuk geeft de
opgaven weer waarvoor de regio zich gesteld ziet.

3.1 Inleiding
De hoofddoelstelling van de corridorstudie is om de bereikbaarheid in de corridor
Amsterdam-Hoorn te verbeteren om daarmee een bijdrage te leveren aan de ambities van
rijk en regio, zoals het versterken van de economische concurrentiepositie en het zorgen
voor een aantrekkelijke leefomgeving. Bij de formulering van de regionale opgaven staat de
bereikbaarheid dan ook centraal en wordt deze gekoppeld aan de regionale ambities inzake
de economische concurrentiepositie en de aantrekkelijke leefomgeving. Daarom worden
beide ambities in dit hoofdstuk aan elkaar gekoppeld.

3.2 Regionale ambities
In de vigerende Regiovisie is beschreven dat men streeft naar versterking van het kenmerkende authentieke karakter van de regio, maar wel met de noodzakelijke sociaal-economische en infrastructurele impulsen, om de kernen vitaal te houden en binnen de
Metropoolregio Amsterdam bereikbaar te maken. Naast maatregelen om het authentieke
karakter van het landelijk gebied te bewaren betekent dit dat geïnvesteerd wordt in de
kwaliteit van de leefomgeving, selectieve uitbreiding voor noodzakelijke sociaal-economische ontwikkelingen en duurzame oplossingen voor de beheersing en terugdringing van
het woon-werk autoverkeer.
Dit betekent dat men na 2020 wil inzetten op een dusdanige woningbouw dat het bevolkingsaantal minimaal op peil blijft. Beperkte ruimtelijke uitbreidingen zijn voorzien die
zowel de productiestructuur als het karakter van het landschap en het stedelijk gebied
meerwaarde opleveren (zie bijlage 1). De belangrijkste peilers zijn het behoud van het
groenblauwe karakter van het cultuurlandschap en het investeren daarin, het open houden
van de Purmer en Wijdewormer en het doorontwikkelen van toerisme en recreatie. Kortom,
de cultuurhistorische waarden zijn leidend voor Waterland en omliggende gebieden.
In aanvulling op deze ambities is thans discussie gaande over de opvang van een deel van de
woningbouwopgave van de MRA in Purmerend. Hierbij worden aantallen van 10.000
woningen genoemd. Afhankelijk van besluitvorming over deze woningbouwopgave zullen
in de vervolgfase van deze corridorstudie de bereikbaarheidseffecten ervan in beeld worden
gebracht, voor HWN als voor OWN.
In de Regiovisie wordt gewezen op een aantal omvangrijke bereikbaarheidsknelpunten in
het gebied, voortvloeiend uit het feit dat een groot deel van de inwoners in Amsterdam
werkt. Deze scheve woon-werkbalans leidt tot vertraging op het wegennet en tot knelpunten bij het OV. Daarbij wordt ingezet op verbetering van de doorstroming op de A7-A8,
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verdubbelen / doortrekken van de N244 en het opwaarderen en verbeteren van het OV,
waaronder een busstrook langs de N247 tussen 't Schouw en Broek in Waterland en
doortrekking van de vrijliggende spitsbusbaan langs de N235 't Schouw-Ilpendam totaan
Purmerend.
De ambities van Purmerend zijn geformuleerd in de Structuurvisie van de gemeente
Purmerend. Hierin wordt aangegeven dat gestreefd wordt naar behoud en versterking van
de positie als centrum van Waterland, door te investeren in een veelzijdig, herkenbaar en
toegankelijk centrum met kwalitatief hoogwaardige openbare ruimte en door te streven
naar een hoog niveau van voorzieningen in zowel het centrum als in andere delen van de
stad. De stad werkt aan een meer evenwichtige woonwerkbalans, waarbij meer werkgelegenheid in Purmerend zelf aanwezig is. Ook voor de sociale infrastructuur van de stad is het
van belang dat een behoorlijk deel van de inwoners in de eigen stad werkt (en dus daar
boodschappen doet, sport, een sociaal netwerk heeft en zich er thuis en verbonden voelt).
Purmerend wil – aanvullend op de Amsterdamse economie – haar eigen sterke economische punten (onder andere de zorg) verder kan ontwikkelen.
Ook wordt gewerkt aan versterking van de verbindingen met de omgeving. Purmerend ligt
op een unieke plek in een prachtig landschap van Waterland, Wormerland en
Oostzanerveld. Een groene stad, omringd door een bijzondere natuur. De kwaliteiten van
het buitengebied zijn in de wijken ruimschoots aanwezig, maar zijn op het niveau van de
stad te weinig herkenbaar. De aantrekkelijke ligging kan veel meer benut worden om de
kwaliteit van het wonen in de stad te verhogen, om de kansen voor toerisme te vergroten en
om het beeldmerk van de stad neer te zetten. Kortom, na decennia van groei en nieuwe
bewoners, wordt nu geïnvesteerd in identiteit en kwaliteit. Van groei naar bloei. Het accent
wordt verlegd van kwantiteit naar kwaliteit. Niet langer is het doel woningen te bouwen en
nieuwe wijken te ontwikkelen, maar toe te werken naar een complete stad die op basis van
kwaliteit de concurrentie aan kan met de steden in de omgeving en die toegesneden is op
de demografische veranderingen. De ambitie wordt uitgewerkt in de volgende deelopgaves:
• Ontwikkelen van woningbouw in de A7 zone rond afslag Purmerend-Noord;
• Versterken van het centrum van Purmerend;
• Ontwikkelen van bedrijvigheid in de Kom van de A7;
• Ontwikkelen van bedrijventerrein Baanstee Noord.
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3.3 Opgave regio Purmerend Waterland
Uit de probleemanalyse en de ruimtelijke ambities zijn de volgende opgaven voor deze
regio afgeleid:
1. (afhankelijk van de uitkomst van het overleg over de additionele opvang van een deel van
de woningbouwopgave MRA) Realisatie en verbetering van de bereikbaarheid, teneinde
additionele MRA opgave woningbouw in de gemeente Purmerend te kunnen realiseren
2. De bereikbaarheid en leefbaarheid in Waterland te verbeteren en groei van toerisme te
bevorderen
De eerste opgave wordt vooralsnog niet meegenomen in de corridorstudie, afhankelijk van
verdere besluitvorming.
Het is van belang bij deze opgaven aansluiting te zoeken bij lopende (bereikbaarheids)
studies in Waterland. Deze studies richten zich op belangrijke knelpunten in Waterland.
Oplossingen die in deze MIRT-verkenning worden geformuleerd hebben betrekking op
overige delen van het netwerk (A7-A8 en de koppeling van het HWN aan het OWN bij
Purmerend). Uiteraard zullen maatregelen uit deze MIRT-verkenning gevolgen kunnen
hebben voor de knelpunten op de N247 en de N235. Deze gevolgen zullen nader worden
vastgesteld. Echter, de oplossingen voor knelpunten op deze twee regionale wegen worden
geadresseerd in de (bereikbaarheids)studies en vallen buiten het kader van de
MIRT-verkenning.
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4

Oplossingsrichtingen
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De doelstelling van de MIRT-verkenning beoogt de knelpunten zoals benoemd in
voorgaand hoofdstuk te beschouwen vanuit een integrale, breed sectorale aanpak. In
deze aanpak worden infrastructuuroplossingen, verkeersmanagement, ruimtelijke en
innovatieve oplossingen opgepakt. In dit hoofdstuk worden de oplossingsrichtingen
gericht op het verbeteren van de bereikbaarheid via de weg uitgewerkt. Doel van dit
hoofdstuk is inzicht te bieden in mogelijke effecten van oplossingsrichtingen.
Oplossingsrichtingen worden gevormd door het bundelen van de opgaven vanuit de
voorgaande paragraaf tot een pakket van samenhangende maatregelen. Merk op dat in
deze fase niet wordt getoetst op haalbaarheid van de maatregel; er wordt alleen
beoordeeld of de oplossingsrichting zodanige effecten sorteert, dat ze in een volgende
fase meegenomen zou kunnen worden voor nadere uitwerking.
We onderscheiden 3 thematisch samenhangende pakketten:
• Maatregelen die de ruimtelijke spreiding van activiteiten (m.n. wonen) beïnvloeden;
• Infrastructurele maatregelen, waarmee de wegcapaciteit kan worden vergroot;
• Maatregelen die de mobiliteitsvraag beïnvloeden, met het oogmerk om autoritten in
de spitsperiodes te verminderen.

4.1 Ruimtelijke spreiding van woningen
Om te beginnen wordt nagegaan of met ruimtelijk beleid in de regio Purmerend Waterland
bereikbaarheidseffecten op de weg kunnen worden gerealiseerd. Met andere woorden, de
vraag is of ruimtelijke maatregelen in deze regio bezien moeten worden bij de oplossingsrichtingen of dat de effecten daarvan klein zouden zijn. Merk op dat het hier nog niet gaat
om het effect van realisatie van een additioneel deel van de MRA-opgave.
Om dit inzicht te verkrijgen hebben we (hypothetisch) de voorgenomen woningopgave op
andere locaties gezet dan opgenomen in de uitgangspunten. Ervaring leert dat de ritgeneratie per auto vanaf woningen in gebieden met een kwalitatief goed OV-aanbod lager is dan in
gebieden waar het OV-aanbod geringer is.
Met de verplaatsing van de woningbouwopgave naar locaties met een goed OV-aanbod
worden twee effecten beoogd:
• Verschuiving van woningbouw leidt tot een verschuiving van gereden routes: een reductie
van autoverplaatsingen op de voorheen beoogde locaties en een toename van autoverplaatsingen op de nieuwe beoogde locaties;
• Door lagere ritgeneratie op de nieuw beoogde locatie wordt het autonetwerk als geheel
door minder autoverplaatsingen belast.
Het effect van de verschuiving zal in het algemeen het effect van de reductie van ritten door
lagere ritgeneratie overstijgen. Elke verplaatste woning leidt rechtstreeks tot een verschuiving van de herkomst (ochtendspits) en bestemming (avondspits) en daarmee van gereden
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routes, terwijl het verschil in ritgeneratie tussen de oorspronkelijk beoogde bouwlocatie en
de alternatieve bouwlocatie een percentage van de ritten betreft.
Uitwerking van de maatregel
In de regio Purmerend Waterland is de potentie van deze maatregel bepaald door geplande
woningen niet te verdelen over de kernen in Waterland maar te concentreren rondom
OV-haltes in Purmerend. De totale bouwopgave van de regio Purmerend Waterland
bedraagt 4.000 woningen; deze zijn eerst naar rato van huidige inwonersaantallen verdeeld
over de regio Purmerend Waterland. In het GE-scenario wordt 49% van de woningopgave
aan Purmerend toeberekend (1.960) en 51% van de woningen aan de kernen in de regio
Waterland (2.040). In het RC-scenario wordt 61% van de woningen aan Purmerend
toeberekend en 39% aan kernen in Waterland.
De bouwopgave in regio Waterland van 2.040 woningen wordt in deze (hypothetische)
exercitie verschoven naar Purmerend1. Daarbij wordt gekeken in hoeverre in beide
gebieden gemiddeld gezien sprake is van een verschil in ritgeneratie met de auto. Hierbij is
de spitsperiode (twee uur) als uitgangspunt genomen. De ritgeneratie met de auto van/naar
Purmerend (afhankelijk van respectievelijk de avondspits en de ochtendspits) is lager dan
die in de regio Waterland (tabel 4.1).
In tabel 4.1 is doorgerekend hoe groot de verschuiving van het aantal verplaatsingen is en
hoeveel autoritten worden bespaard als een dergelijke maatregel zou worden genomen.
Merk op dat de berekening niet overeenstemt met de werkelijkheid, we bepalen hier de
potentie van een hypothetische situatie. In de eerste kolom is het scenario aangeduid. De
tweede kolom toont het aantal autoritten dat een zone in (de nabijheid van station)
Purmerend per 1.000 inwoners genereren. In de derde kolom is weergegeven hoeveel extra
autoverplaatsingen door de verschuiving naar Purmerend in de betreffende periode zullen
vertrekken. Dit aantal is het product van het totaal aantal woningen in Waterland, het
gemiddelde inwoners per woning (2,2) en de ritgeneratie uit kolom 2.
Voorbeeld uitgewerkt voor GE AS: 2.040 x 2,2 x 88/1.000 x 2 spitsuren = 782. In kolom 4 staat
het aantal ritten per 1.000 inwoners in de kerngebieden in Waterland. In kolom 5 staat het
aantal bespaarde ritten door deze 2.040 woningen niet in Waterland te bouwen. Voorbeeld:
2.040 x 2,2 x 93/1.000 x 2 spitsuren = 833. Kolom 6 bevat het verschil tussen de extra
ritgeneratie in Purmerend en de bespaarde ritten in de kernen in Waterland:
782 - 833 = -51 ritten.

1 Een deel van deze bouwopgave in regio Waterland is reeds gerealiseerd. Het resterende deel is bestuurlijk vastgesteld en de realisatie
ervan is aanstaande. De regio geeft aan dat het niet realistisch is in de berekeningen uit te gaan van de mogelijkheid om de
bouwopgave te verschuiven.
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Tabel 4.1 Ritgeneratie per spitsuur in Purmerend en de kernen in Waterland in 2030
Scenario

Purmerend

kernen Waterland

verschil

2030 GE OS

78/1.000

+715

80/1.000

-729

-14

2030 GE AS

88/1.000

+782

93/1.000

-833

-51

2030 RC OS

70/ 1.000

+480

80/1.000

-550

-70

2030 RC AS

75/1.000

+523

94/1.000

-659

-136

Uit de tabel blijkt dat in ieder scenario 480 tot bijna 850 verplaatsingen worden verschoven
naar de nieuwe ontwikkellocaties en dat door het verschuiven van de woningbouwopgave
10 tot 140 autoritten worden bespaard, omdat op locaties wordt gebouwd die beter met OV
worden ontsloten.
Het effect van de maatregel is doorgerekend met behulp van de Mobiliteitsscan. In de
Mobiliteitsscan is het aantal autoritten dat in Waterland gegenereerd wordt verplaatst naar
Purmerend. Dit betekent dat er in Waterland minder autoritten zijn en in Purmerend meer.
Omdat de autoritgeneratie in Purmerend lager is (zie tabel 4.1), is de ritgeneratie met de
auto per woning gecorrigeerd waardoor er netto minder ritten gegenereerd worden. Met
name in het RC-scenario zijn de verschillen groot.
Mobiliteitsscan
De Mobiliteitsscan is een online quickscan-tool waarmee (brede) bereikbaarheidsanalyses
gedaan kunnen worden. De Mobiliteitsscan is een vereenvoudigde de versie van een verkeersmodel en kan ingelezen data visualiseren en analyseren en tegelijkertijd globaal oplossingsrichtingen verkennen met vereenvoudigde modelberekeningen. De ingelezen data kan door de
gebruiker zelf geselecteerd worden. Standaard zit het landelijke NRM/LMS-model in de
Mobiliteitsscan, maar aangeraden wordt om een eigen verkeersmodel te gebruiken voor analyse
op regionaal niveau of lager. In deze studie is daarvoor het VENOM-verkeersmodel van de
Stadsregio Amsterdam ingevoerd.

Potentie van de maatregel
De potentie van de verschuiving en reductie wordt inzichtelijk in de verandering van de
netwerkbelasting. Figuur 4.1 toont de verandering van de verkeersdruk op netwerkdelen.
Door de woningopgave van de regio Waterland te verplaatsen naar Purmerend neemt de
verkeersdruk op de N235 in alle scenarios toe. Op de A7 tussen Purmerend en knooppunt
Zaandam is in het GE-scenario in de ochtendspits een toename (rood gekleurd) te zien van
de verkeersdruk met circa 200 voertuigen per uur. Ook op de N235 neemt de verkeersdruk
toe. Door het reduceren van woningen in Waterland neemt de intensiteit op de N247 af
(groen gekleurd).
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Figuur 4.1 Verandering wegvakbelasting door verplaatsen woningbouwopgave (2030 GE ochtendspits

Samenvattend leidt de (hypothetische) verschuiving van de woningbouwopgave vanuit de
regio Waterland naar Purmerend (in de nabijheid van de stations) in de ochtendspits tot een
toename van autoritten vanuit Purmerend en een afname van autoritten vanuit de
oostelijke helft van Waterland. In de avondspits neemt het aantal autoritten naar
Purmerend toe en naar de oostelijke helft van Waterland af. De belasting van het autonetwerk tussen Purmerend en Amsterdam (A7, N235) neemt in de ochtend- en avondspits toe
en de belasting van het autonetwerk in de oostelijke helft van Waterland (N247) neemt in
beide spitsen af.
De toename van de verkeersdruk tussen Purmerend en Amsterdam is kleiner dan de afname
van de druk op de N247, omdat het totaal aantal autoritten in de regio Purmerend
Waterland als geheel lager wordt, omdat de woningen in Purmerend beter met het OV
ontsloten worden dan in de regio Waterland en de ritgeneratie per woning daardoor
lager ligt.
De verschuiving van ritten heeft een omvang van enkele honderden ritten, de reductie
betreft enkele tientallen ritten.
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4.2 Vergroten wegcapaciteit A7
Op delen van de A7 richting Amsterdam ontstaat vertraging in de ochtendspits. Met
infrastructurele maatregelen kan de capaciteit van de weg beter worden afgestemd op de
omvang van de verkeersvraag. Dit zou kunnen leiden tot verbetering van de bereikbaarheid
over de weg.
Uitwerking van de maatregel
In de mobiliteitsscan is het mogelijk om het resultaat van de capaciteitsvergroting na te
bootsen, zonder de precieze maatregel te kennen. Het effect van de oplossingsrichting is dat
de snelheid in de ochtendspits minder sterk daalt, dan het geval is zonder de maatregel. We
veronderstellen in deze fase dat de capaciteitsuitbreiding zodanig groot is, dat gedurende de
ochtendspits de vertraging beperkt blijft en de snelheid op het traject tussen de aansluiting
Purmerend-Noord en knooppunt Coenplein gelijk is aan 85 km/u1. In een volgende fase van
de Verkenning zou moeten worden uitgewerkt welke concrete maatregelen daarbij horen.
Potentie van de maatregel
De potentie van de maatregel is bepaald met behulp van de mobiliteitsscan, door de
snelheid op relevante netwerkdelen van de westbaan van de A7 (richting Amsterdam) in de
ochendspits te verhogen naar 85 km/u.
De modeluitkomsten laten zien dat de verkeersdruk op de A7 sterk toeneemt.
Verplaatsingen uit grote delen van Noord-Holland verleggen door de maatregel hun route
naar de A7, die daardoor drukker wordt. We verwachten van een substantiële capaciteitsverbetering op de A7 een verschuiving van routes van verkeer richting Amsterdam vanaf de
N247 en N235 naar de A7. Dat zorgt voor verlichting van de verkeersdruk op de N247 en N235.
De precieze omvang van de effecten (aantallen ritten die hun routekeuze wijzigen en de
omvang van de verlichting op de provinciale wegen in Waterland) kan in een volgende fase
nader worden bepaald.
Samenvattend leidt een grotere wegcapaciteit op de A7 tot een betere doorstroming van
verkeer op de A7. Die verbetering betreft de A7 tussen aansluiting Purmerend-Noord en
knooppunt Coenplein. Verschillende verkeersstromen verleggen hun route naar de A7.
De betere doorstroming tussen Purmerend-Noord en knooppunt Coenplein leidt ook op
aanliggende wegvakken tot een hogere verkeersdruk. Van deze wegvakken is de capaciteit
echter niet aangepast. Op alternatieve routes zoals de A9 en de dijk Enkhuizen - Lelystad
ondervindt het verkeer reistijdwinst door de lagere verkeersbelasting op die routes. Verwacht
wordt dat de verkeersdruk op de provinciale wegen in de regio Waterland door de maat
regelen vermindert en deze regio profiteert van de verbeteringen aan dit deel van de A7.

1 Deze snelheid leidt er toe dat het wegvak ruimschoots voldoet aan de NoMo-norm
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4.3 Vraagbeïnvloeding
Een ander type maatregel dat overwogen kan worden is het beïnvloeden van de vraag. Veelal
gaat het hier om Mobiliteitsmanagement-maatregelen waarbij de automobilist verleid
wordt om niet te reizen, dan wel op een en ander tijdstip (buiten de spits), dan wel met een
andere modaliteit (bijvoorbeeld fiets of openbaar vervoer) te reizen. Weliswaar is in dit
stadium nog niet duidelijk waar en welke mobiliteitsmanagementmaatregelen genomen
worden, maar een generieke maatregel kan met behulp van de Mobiliteitsscan al doorgerekend worden om een globaal beeld te krijgen van de potentie van de maatregel.
Uitwerking van de maatregel
De oplossingsrichting kan de volgende maatregelen omvatten, waarbij de precieze invulling
per regio kan verschillen; dit is nader uit te werken in een vervolgstap:
• Werkgeversaanpak, aanpak evenementen en publiekstrekkers
• Spitsmijden, beloningssysteem
• Informatie en communicatie
• Vergroot aantrekkelijkheid alternatieven: veilige fietsenstalling met voldoende capaciteit,
snelle fietsroutes, vergroten capaciteit en punctualiteit openbaar vervoer, betere
busbediening in voor- en natransport vanaf stations, koppeling OV/doelgroepenvervoer
• Flexibiliseren openingstijden van voorzieningen (winkels, bedrijven, kinderopvang,
loketten van overheidsdiensten)
Uit effectstudies van het programma van Beter Benutten in diverse regio’s is gebleken dat
de inzet van mobiliteitsmanagement kan leiden tot een afname van 7% van het aankomende verkeer in de ochtendspits en vertrekkende verkeer in de avondspits. Deze conclusie
hebben wij getrokken op basis van specifieke meta-analyse in BB_regio’s ten behoeve van
deze studie.
Om de totale doelgroep in Purmerend/Waterland te bepalen hebben we gebruik gemaakt
van de Mobiliteitsscan. Bij het bepalen van de doelgroep zijn we uitgegaan van de verkeersstroom die in de ochtendspits Purmerend inrijdt. Op basis van deze doelgroep hebben we
vastgesteld dat de maatregelen zorgen voor een reductie van 353 aankomende autoritten
per uur in de ochtendspits naar het centrum van Purmerend in het hoge groei scenario en
voor een reductie van 131 autoritten per uur in de ochtendspits voor het lage groei scenario.
Deze aantallen vormen 7% van de totale doelgroep.
Potentie van de maatregel
De potentie van de maatregel is met de mobiliteitsscan bepaald. Figuur 4.3 toont de
verandering van de verkeersdruk in het netwerk.
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Figuur 4.3 Potentie van vraagbeïnvloeding, verandering van verkeersdruk.
Links ochtendspits, rechts avondspits (2030 GE)

In de figuren is een netwerkbreed effect te zien in zowel de ochtend- als avondspits. Beide
figuren tonen een reductie van de verkeersbelasting in zuidelijke rijrichting. In de ochtendspits is te zien dat er een betere doorstroming is op de A7 in zuidelijke richting tussen Hoorn
en Purmerend. Een verwachte betere doorstroming in noordelijke richting vanuit
Zaanstreek / Amsterdam richting Purmerend blijft onder de grenswaarde voor opname in de
figuur. In de avondspits is een verbeterde doorstroming op de A7 in zuidelijke richting
zichtbaar, tussen Purmerend en knooppunt Zaandam. Een verwachte betere doorstroming
vanuit Purmerend in noordelijke richting naar Hoorn blijft onder de grenswaarde voor
opname in de figuur.
Samenvattend zien we dat het beïnvloeden van de mobiliteitsvraag naar bedrijven in
Purmerend leidt tot een lagere verkeersdruk naar Purmerend in de ochtendspits. De
bestemmingen van de vermeden spitsritten concentreren zich in het stedelijke gebied in
Purmerend; de herkomsten van deze verplaatsingen liggen breed verspreid in de omliggende gebieden. We zien een bereikbaarheidseffect in Purmerend; door de regionale
verdunning van de herkomsten zien we geen bereikbaarheidseffect vanuit het omliggende
gebied naar Purmerend. In de avondspits geldt omgekeerd dat verplaatsingen vertrekken
vanuit het stedelijke gebied in Purmerend, naar bestemmingen in de omliggende gebieden.
Het effect verdunt buiten Purmerend, waardoor we in omliggende gebieden geen bereikbaarheidseffect zien.
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4.4 Overzicht potentie oplossingsrichtingen
Op basis van de voorgaande analyse is de onderstaande overzichtstabel opgesteld, waarin de
effectiviteit van oplossingsrichtingen is beschreven in termen van potentiele VVU-reductie.
Bij de beoordeling van de potentie is de relatieve verandering van de verliesuren als grens
gebruikt. De potentie wordt in de tabel onderscheiden naar de 4 deelregio's en naar de
corridor Amsterdam - Hoorn als geheel. Deze tabel dient als zeef 0 voor besluitvorming over
de regionale oplossingen voor de regio Purmerend Waterland. Ook hierbij moet weer
worden opgemerkt dat de uitkomsten de huidige voornemens betreffen inzake ruimtelijke
planvorming. Er is nog geen rekening gehouden met eventuele additionele opvang van de
MRA-opgave.
Tabel 4.2

Overzicht potentie van typen maatregelen in deelgebieden

VVU reductie

Ruimtelijk

Vraagbeïnvloeding

Infrastructureel

West-Friesland

0

0

++

Purmerend

-

+

++

Waterland

+¹

0/+

+

Zaanstreek

0

0

+

Amsterdam

0

0

++

Corridor

0

0/+

++

1 De regio Waterland heeft aangegeven dat het verschuiven van de woningbouwopgave vanuit Waterland naar Purmerend niet
realistisch is, omdat de bouwopgave van Waterland gedeeltelijk reeds gerealiseerd is en gedeeltelijk in bestuurlijke afspraken is
vastgelegd en realisatie ervan aanstaande is

Het effect van het veranderen van de spreiding van de woningbouwopgave van regio
Waterland naar Purmerend leidt tot een lokale verschuiving van verplaatsingen en een
reductie van vertraging op het lokale wegennet in de oostelijke helft van de regio Waterland.
De vraagmaatregelen leiden tot een reductie van verplaatsingen naar Purmerend vanuit de
omliggende gebieden in de ochtendspits en omgekeerd in de avondspits. De potentie op de
verkeersdruk is zichtbaar op het lokale wegennet en op de A7 naar (ochtendspits) en vanuit
(avondspits) Purmerend. De reductie van verkeersdruk zorgt voor rijtijdwinsten voor
verschillende andere regionale verkeersstromen die gebruik maken van het HWN in de
omgeving van Purmerend.
Het substantieel vergroten van de capaciteit van de A7 tussen Purmerend-Noord en
knooppunt Coenplein leidt tot regiobrede verandering van de routekeuze en leidt tot een
reductie van verliesuren en een verkorting van de reistijd naar Amsterdam via de A7. Ook
wordt rijtijdwinst verwacht op het provinciale wegennet in de regio Waterland.
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Bijlage 1
Ruimtelijke en
economische
ontwikkelingen
Purmerend Waterland

Corridorstudie Amsterdam-Hoorn

Inleiding
Purmerend is omgeven door groen en UNESCO beperkingen. De gemeente beschikt niet
over (grote) uitleggebieden. Hoge dichtheden/stapeling van woningen is er nauwelijks en
lijkt ook niet te passen in het landschap laag Holland.
De binnenstad van Purmerend is excentrisch gelegen ten opzichte van de rest van de stad.
Deze excentrische ligging kan grotendeels verklaard worden uit de uitbreidingsgeschiedenis
van Purmerend. Steeds werd in oostelijke richting weer een wijk aan de stad ‘geplakt’. De
Purmer Noord en de Purmer Zuid waren de laatste wijken die gebouwd zijn vanuit de
groeikerntaak. Weidevenne is de laatste wijk aan de zuid-west kant van de stad, deze wordt
gebouwd als een VINEX-taakstelling vanuit de rijksoverheid. Grenzend aan de Weidevenne
en ten westen van het centrum wordt momenteel Kop West ontwikkeld (ca 500 woningen).
In de meeste steden is de binnenstad het centrum van de stad. Voorzieningen liggen in
Purmerend in de binnenstad en in de aan de binnenstad grenzende stadsuitbreidingen.
Purmerend heeft, in verhouding tot het inwonertal, een relatief kleine binnenstad met
compacte en lage bebouwing.
Voor intern verkeer is van belang te bedenken dat de wijken als zelfstandige eenheden zijn
opgezet met een wijkwinkelcentrum waar de dagelijkse boodschappen gedaan kunnen
worden en een wijkcentrum waar ook een aantal basisvoorzieningen aanwezig is.
In de aanleg van de infrastructuur in Purmerend hebben ook de gedachten over de
inrichting en sfeer van de wijken en de plek van de wijken in de stad een rol gespeeld. De
bedoeling was om een weg te maken vanuit de wijk meteen de stad uit en niet om de wijken
via autowegen aan elkaar te verbinden. Geen doorgaande routes door de wijken dus, om de
wijken als rustige woonwijken te kunnen laten functioneren.
Purmerend is aangesloten op het spoorwegnetwerk en heeft drie treinstations. Purmerend,
Purmerend Overwhere en Weidevenne. De stations vervullen thans geen prominente
(ruimtelijke) functie in Purmerend. Het station Overwhere ligt vrij dicht bij het ‘centrale’
station. De vraag is of de NS ook in de toekomst beide stations zal willen handhaven. Vraag
is of de stations een prominentere plek krijgen in de ruimtelijke ontwikkeling van de stad
kunnen krijgen, bijv door meer kantoren toe te voegen. Bus naar Amsterdam een van de
succesvolste corridors/systeem van Nederland.
Bronnen
Bij de ontwikkelingen is gebruik gemaakt van de Regiovisie Waterland 2040 uit 2009. Voor
huidige plannen is gebruik gemaakt van het overzicht van de Plancapaciteit van de
provincie, van Maak Plaats en van de Strategische Plankaart structuurvisie 2005 - 2020
(versie actualisatie 2013).
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Algemeen
Momenteel is een nieuwe, herijkte regionale Structuurvisie/Omgevingsvisie in voorbereiding. Een centraal keuzevraagstuk voor de toekomst betreft daarbij het bouwen van
woningen voor de autonome behoefte dan wel een aanvullende opgave voor de (MRA-)
regionale woningbehoefte. Regionaal zijn honderdduizenden woningen nodig tot 2040.
Voor de ruimtelijke invulling van een bescheiden maar voor Waterland substantiële bijdrage
zijn er verschillende alternatieven denkbaar: inbreiding of transformatie, beperkte
uitleglocaties zoals al beschreven in de regionale Structuurvisie uit 2009 of nieuwe locaties
aan de zuidwest/westkant van het centrum van Purmerend, zoals de Zuidoost Beemster, bij
de huidige (te verleggen) kom A7 of zelfs verder in de Wormer.
Ten aanzien van bedrijvigheid zoekt men het vooral in kleinschalige milieus met combinaties van wonen en werken. Toerisme speelt in deze regio ook een belangrijke rol in de
bereikbaarheid, vooral door openstelling (toegankelijkheid) van groene gebieden.

Bron: regiovisie 2040

De strategische visie Waterland 2040 is opgesteld in 2009 en wordt momenteel herijkt. Van
de hierin opgenomen woningbouwplannen voor de gemeente Edam-Volendam is reeds een
deel gerealiseerd. Tevens is voor de overige plannen binnen de gemeente Edam-Volendam
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een akkoord gegeven door zowel het Rijk als de provincie Noord-Holland. Het herverdelen
van deze woningbouwopgave is een hypothetische exercitie met als doel de gevoeligheid
van het systeem voor woningbouw te laten zien. Echter, omdat de bouwopgave deels al in
gerealiseerd en voor het overige al bestuurlijk geakkoordeerd is, lijkt het herverdelen van de
bestaande woningbouwplannen geen kansrijke oplossingsrichting.

Huidige plannen woningmarkt
In de huidige plannen zijn de volgende locaties opgenomen (>100 woningen, alleen
Purmerend, rest bijna allemaal kleiner), met name te noemen: Kop West Purmerend
Weidevenne Purmerend.
In de huidige plannen niet opgenomen, maar wel onderzoek lopend of gepland: Zuidoost
Beemster 1e fase, Broeckgouw Volendam, Purmer Zuid Purmerend, Zuidoost Beemster 2e
fase, Lange Weeren Volendam.
In de huidige plannen is ook de aanvullende ambitie nog niet opgenomen: bijdragen aan
MRA-woningbouwopgave westelijk van het centrum van Purmerend.

bron: www.plancapaciteit.nl provincie/Stadsregio

Bron: Maak Plaats
(rood=wonen, geel-=werken, paars=voorzieningen)
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Bron: strategische plankaart structuurvisie 2005 - 2020

Als minimaal aantal voor periode tot 2040 wordt 2200 genoemd met 5000 woningen als
maximaal. Tot 2020 worden zo’n 1000 woningen gebouwd in de volgende gebieden:
1. Kwadrant Europa (aanvullend 200 woningen, voor 2020) in Weidevenne. De “nieuwste
verkeerskundige inzichten” zijn gehanteerd bij het ontwerp van de wijk. De voornaamste
uitgangspunten zijn stimulering van het openbaar vervoergebruik en langzaam verkeer
(fietser en voetganger) met veilige en directe verbindingen. Het gemotoriseerde verkeer
wordt op een verkeersveilige wijze ingepast in de woonomgeving
2. Kop van West (550 woningen, voor 2020) Het meest noordelijke deel van Weidevenne.
De Kop van West ligt aan de westkant van Purmerend en heeft een omvang van circa 13
hectare. Op dit moment is het gebied overwegend braakliggend. In 2013 is gekozen voor
het (actief ) in ontwikkeling nemen van de Kop van West door gemeente en private
grondeigenaren Binnen de Kop van West is er de ambitie om een zo divers mogelijk
kleinschalig gevarieerd programma mogelijk te maken met een combinatie van wonen
en werken. In het noordelijk en zuidelijk deel worden voor wonen en kleinschalige
andere functies dan wonen ruimte gemaakt in het plan. Hierbij is het in ieder geval
mogelijk om kleinschalige detailhandel, bedrijfjes (niet milieubelastende), maatschappelijke en commerciële voorzieningen toe te staan. Grootschaliger niet-woon functies
vinden hun plek in het westelijk plandeel. Hierbij ligt het accent op kantoren, maatschappelijke en commerciële functies en wordt wonen niet onmogelijk gemaakt. De Kop
van West is een nieuwbouwlocatie, gunstig gelegen ten opzichte van de rijksweg A7 en
het openbaarvervoersknooppunt Tramplein en direct grenzend aan de binnenstad van
Purmerend. De afstand tussen het hart van de Kop van West en de Kaasmarkt is circa 500
meter, zodat het historische centrum goed bereikbaar is.
3. Wheermolen West (376 woningen, voor 2020).
4. Prinsenstichting (240 woningen, vooral na 2020)
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Ontwikkeling werkgelegenheid
Het Kommetje A7 wordt gezien als een Purmerendse toplocatie langs de A7. Het is zo'n 16 a
17 hectare groot. Mogelijke locatie voor hotelketen, beurs- en congressen, 'automotiveformule'. Het alternatieve plan, dat veel kansen kan bieden voor zowel verkeer, economie,
versterking van het centrum als woningbouw is het ‘rechttrekken’ van de ‘kom A7’ waardoor
een veel groter te ontwikkelen gebied bestaat, grenzend aan het centrum van Purmerend en
goed ontsloten per auto en openbaar vervoer.
Bedrijventerreinen
In Purmerend is 40 - 80 hectare op bedrijventerrein Baanstee Noord beschikbaar. De eerste
bedrijven zijn hier inmiddels gevestigd. Ook in Edam vindt een uitbreiding van het
bedrijventerrein plaats op dit moment van ruim 5 hectare. Met het oog op het terugdringen
van de scheve woon-werkbalans is een mogelijkheid om in te zetten op het creëren van
meer kleinschalige vormen van werkgelegenheid, die zich goed laten mengen in een
woonomgeving of het landelijk gebied.
Op het gebied van kantoren wordt op middellange termijn (5 jaar) een tekort aan kantoorruimte voorzien. De grootschalige leegstand van kantoorgebouwen, zoals in andere delen
van de metropoolregio een groot probleem is, is in Waterland niet aan de orde.
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