MIRT-verkenning Corridorstudie Amsterdam-Hoorn
Analysefase

Hoorn/West-Friesland
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 Hoorn/West-Friesland:
• 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: Vincent Evers
www.corridoramsterdamhoorn.nl
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1

Inleiding

Corridorstudie Amsterdam-Hoorn

Ten behoeve van de corridorstudie Amsterdam-Hoorn worden bereikbaarheidsopgaven
en oplossingsrichtingen 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
West-Friesland 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 gerealiseerd, 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, ketenmobiliteit 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 West-Friesland
Deze notitie bevat de resultaten van de deelstudie West-Friesland. 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
West-Friesland

Corridorstudie Amsterdam-Hoorn

Dit hoofdstuk geeft de ontwikkelingen in de (multimodale) bereikbaarheid van WestFriesland weer, in aanvulling op de corridor-brede analyses, zoals beschreven in het
hoofdrapport van de werkstroom verkeer. 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 m
 obilisten
die met bereikbaarheidsproblemen te maken hebben.

2.1 Inleiding en scope
In dit hoofdstuk wordt gekeken naar de bereikbaarheid van Hoorn en omgeving. 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 Hoorn

2.2 Bereikbaarheid weg
Hoorn is aan de Corridor Amsterdam - Hoorn gekoppeld met drie aansluitingen op de A7.
Daarnaast speelt de N23 (Alkmaar - Zwolle) Westfrisiaweg een belangrijke rol voor de
bereikbaarheid van oost-west gericht verkeer. In het navolgende worden specifieke
onderdelen van het bereikbaarheidsonderzoek weg beschreven.

2.3 Bereikbaarheidsindicator
Onderstaande afbeeldingen geven de relatieve bereikbaarheid over de weg weer van Hoorn.
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In de figuren wordt onderscheid gemaakt naar vertrekken vanuit en aankomsten in Hoorn,
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 relatief (erg) slechte bereikbaarheid; de (donker) groen gekleurde partjes zijn relatief
(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 Hoorn, 2030 GE2

Uit de figuren komt naar voren dat de bereikbaarheid van Amsterdam, Zuidwest Nederland,
Almere en Utrecht in de ochtendspits vanuit Hoorn relatief slecht is. Ook de bereikbaarheid
van gebieden op een afstand van minder dan 7,5 km is relatief slecht, en dat geldt voor
verschillende gebieden in de ochtend- en avondspits en voor vertrekken en aankomsten.
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
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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.
Trajecten vanuit Hoorn, waarop de rijtijdnorm in het RC en GE-scenario1, in de ochtend- en
avondspits wordt overschreden, zijn:
• Hoorn - Avenhorn;
• Hoorn - Purmerend;
• Hoorn - Amsterdam Centrum;
• Hoorn - Amsterdam Noord, in RC alleen ochtendspits, in GE beide spitsen;
• Hoorn - Amsterdam zuid-oost, alleen in GE ochtendspits;
• Hoorn - Schiphol, in beide scenario's alleen ochtendspits.
Er zijn in de regio West-Friesland geen additionele overschrijdingen in GE, die niet al in RC
optreden.

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.
Aansluitingen OWN - HWN
De navolgende afbeeldingen geven de kiemen weer van vertraging (rood) en de terugslag
daarvan (blauw) in de ochtendspits op het verkeersnetwerk rond Hoorn. De linker figuur
toont de situatie in het lage RC-groei scenario, de rechter figuur toont het hoge GE-scenario.
Uit de figuur komt naar voren dat vertraging ontstaat in de bajonet van de Westfrisiaweg
met de A7, tussen aansluitingen Hoorn-Noord en Avenhorn. In de ochtendspits geldt dit
m.n. op de westelijke rijbaan richting Amsterdam, in de avondspits toont de oostelijke
rijbaan richting Den Oever de grootste problemen. De kiem ligt bij de afrit Avenhorn en
afhankelijk van het groeiscenario slaat een wachtrij terug tot aansluiting Hoorn-Noord.

1 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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2030 RC-scenario

2030 GE scenario

ochtendspits

avondspits

Figuur 2.3 Congestiebeeld Hoorn e.o. in 2030 RC en GE-scenario

Overige OWN
De vertraging die op de A7 ontstaat, slaat bij de aansluitingen terug op delen van het OWN
in Hoorn. 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 Hoorn in 2030 RC

Met betrekking tot het onderliggend wegennet gaat het om:
• N23/Westfrisiaweg tussen De Strip en A7 (aansluiting 9 Hoorn-Noord)
• Provincialeweg (gem Hoorn) stad uit, tussen Zwaagmergouw/Liornestraat en A7
(aansluiting 8 Hoorn)
• Provincialeweg (gem Hoorn) stad in, tussen A7 en Keern (start groene golf )
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Ten noorden van Hoorn, bij het kruispunt van de N240 Markerwaardweg en de
Westfrisiaweg, is ook een knelpunt geconstateerd. Oorzaak van dit knelpunt is de doortrekking van de N240 bij Medemblik.

Figuur 2.5 Vertraging op de N240 bij het kruispunt met de Westfrisiaweg

Knelpunten tbv corridorstudie
Onderstaand is een overzicht opgenomen van mee te nemen regionale bereikbaarheidsknelpunten t.a.v. de weg.
• De bajonet A7 met de Westfrisiaweg is één van de grootste knelpunten in de regio
West-Friesland (5)
• Aansluitend op de A7 ontstaat een hoge verkeersbelasting en vertraging op de volgende
wegen:
o Westfrisiaweg, verbindt oostelijk West-Friesland met de rijksweg A7 (2);
o Provincialeweg die Hoorn verbindt met de rijksweg A7 (beide richtingen) (3);
o Venneweg en Berkhouterweg, die als alternatief worden gebruikt voor de A7 (4);
• Kruispunt N240 Markerwaardweg met N23/Westfrisiaweg (1).

Figuur 2.6 Overzicht knelpunten regio West-Friesland
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Merk op dat de nummering geen indicatie vormt van de zwaarte of het belang van het
knelpunt. De nummer wordt uitsluitend bepaald door de geografische ligging van noord
naar zuid.

2.6 Bereikbaarheid OV
In de analyse van de bereikbaarheid van West-Friesland zijn de volgende knelpunten naar
voren gekomen op het aspect openbaar vervoer. We noemen hier de knelpunten. Een meer
uitgebreide analyse van de bereikbaarheidsknelpunten OV is beschikbaar in het onderzoeksrapport van werkstroom 2 (OV, ketenmobiliteit en fiets).
We maken onderscheid naar de spoorverbinding vanuit West-Friesland via Purmerend
richting Amsterdam en Schiphol en het regionale openbaar vervoer waarmee WestFriesland is aangesloten op het railnet.
Spoorverbindingen
• De capaciteit van de intercityverbinding vanuit West-Friesland naar Amsterdam Sloterdijk
en verder staat onder druk;
• Ook de sprinters richting Purmerend - Zaanstad - Schiphol zijn in de spits al bij vertrek
vanuit Hoorn overvol;
• Gebrek aan punctualiteit en betrouwbaarheid, met name vertraging en uitval van de
sprinters.
Ontsluiting van station Hoorn per OV
• De bereikbaarheid van busstation Hoorn vormt een knelpunt voor de bussen, vanwege de
lange wachttijden bij de spoorwegovergang in het Keern;
• De bereikbaarheid van het OV station Hoorn en de P+R Hoorn vanaf de A7 vormt een
knelpunt, vanwege de slechte doorstroming op de Provincialeweg;
• Sobere busverbindingen (relatief lage frequentie) van een naar OV knooppunt Hoorn.

2.7 Bereikbaarheid fiets
De fiets wordt in Hoorn gebruikt voor 60% van alle verplaatsingen. Ook het aandeel van de
fiets in het voor- en natransport naar het station is relatief hoog. Voor de fiets vormt de
beperkte veiligheid van de fietsenstalling bij station Hoorn een knelpunt. Je kunt er je fiets
niet veilig kwijt. De aantrekkelijkheid om met de fiets naar het station te rijden kan worden
vergroot door de veiligheid van de fietsenstallingen te verbeteren.
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. Mogelijk kan vanuit West-Friesland worden aangesloten bij dit netwerk.
Corridorstudie Amsterdam-Hoorn
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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. Omdat de
problematiek het grootste is in het GE scenario en daarmee het belang groter wordt om
inzicht te krijgen in hoe de stromen lopen, is de analyse gericht op het GE-scenario. Het
beeld in RC is overigens vergelijkbaar (al zijn de stromen kleiner).
Selected link analyses westelijke toeritten A7 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.
Vanwege de scope van de studie zijn selected links uitgevoerd aan de toe- en afritten van de
A7. De selected link analyses geven daarmee een goed beeld van de relaties tussen Hoorn en
de A7 richting Amsterdam. Echter, de relatie tussen Hoorn en (onder andere) Alkmaar blijft
hierdoor buiten beeld. Uit eerdere analyses komt naar voren dat Alkmaar een belangrijke
bestemming is voor verkeer vanuit Hoorn. Dit is een beperking van deze analyse.
Onderstaande figuur geeft de resultaten weer van de selected link analyse van de toerit
Hoorn-Noord op de A7, in de ochtendspits.

Figuur 2.7 Gebruik A7 toerit Hoorn-Noord, ochtendspits
Bron: VENOM-CAH, 2030 GE

Uit de figuur komt naar voren dat het verkeer op de toerit afkomstig is uit oostelijk
West-Friesland. Het verkeer vanuit Wervershoof en Enkhuizen e.o. bundelt op de N23
Corridorstudie Amsterdam-Hoorn
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Westfrisiaweg. Een groot deel van het verkeer volgt de A7 richting Purmerend. Een ander,
kleiner, deel neemt de afrit Avenhorn en vervolgt zijn weg op de N23 richting Alkmaar.

Figuur 2.8 Gebruik A7 toerit Hoorn, ochtendspits

De A7 toerit Hoorn wordt gebruikt door verkeer vanuit Hoorn. Een klein deel komt vanuit
Venhuizen. Bestemmingen liggen met name richting A7 Purmerend, een kleiner deel van
dit verkeer verlaat bij afrit Avenhorn de A7 en rijdt verder via N23 Westfrisiaweg richting
Alkmaar. Voor dit verkeer is de route via de A7 aantrekkelijker dan de route via de
Berkhouterweg en Venneweg.

Figuur 2.9 Gebruik A7 toerit Avenhorn, ochtendspits

De toerit A7 Avenhorn wordt gebruikt door verkeer vanuit Hoorn. De grootste stroom komt
vanaf de Provincialeweg via de Venneweg naar de toerit. Vanaf de toerit rijdt alle verkeer
richting Purmerend.
Samenvattend: uit de bovenstaande figuren van de westelijke rijbaan van de A7 komt naar
voren dat de drie Hoornse toeritten van de A7 worden gebruikt door verkeer vanuit
West-Friesland en Hoorn, voor verplaatsingen via de A7 richting Purmerend en via de N23
Corridorstudie Amsterdam-Hoorn
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Westfrisiaweg richting Alkmaar. Uit de figuren komt naar voren dat de toeritten niet door
lokaal verkeer worden gebruikt. De figuren tonen niet hoeveel doorgaand verkeer er op de
A7 rijdt.
Selected link analyses oostelijke afritten avondspits
Onderstaand figuur toont de herkomsten en bestemmingen van het verkeer op de A7 afrit
Avenhorn in de avondspits.

Figuur 2.10 Gebruik afrit A7 Avenhorn, avondspits

Verkeer op de afrit komt vanaf de A7 vanuit de richting Purmerend. Het verdeelt zich
gelijkelijk over bestemmingen ten westen en ten oosten van de A7 en vervolgt zijn weg via
de N23 richting Alkmaar en Heerhugowaard of heeft een bestemming in het centrum van
Hoorn.

Figuur 2.11 Gebruik afrit A7 Hoorn, avondspits

De herkomsten van het verkeer op de afrit A7 Hoorn liggen langs de A7 richting Purmerend,
maar niet uitsluitend daar. Er is ook verkeer dat via de N23 Westfrisiaweg vanuit de richting
Corridorstudie Amsterdam-Hoorn
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Alkmaar en N247 vanuit de richting Purmerend - Oosthuizen eerst bij de toerit Avenhorn de
A7 oprijdt en er vervolgens bij de afrit A7 Hoorn weer afrijdt. Net als in de omgekeerde
richting in de ochtendspits, is de route via de A7 aantrekkelijker dan de route via de
Venneweg en Berkhouterweg.

Figuur 2.12 Gebruik A7 afrit Hoorn-Noord, avondspits

De herkomsten van het verkeer op de afrit A7 Hoorn-Noord liggen langs de A7 richting
Purmerend en langs de N23 Westfrisiaweg richting Alkmaar. Bestemmingen liggen in de
regio West-Friesland; vanaf de afrit volgt het verkeer de N23 Westfrisiaweg naar Wervershoof
en Enkhuizen e.o.
Samenvattend: uit de bovenstaande figuren van de oostelijke rijbaan van de A7 komt naar
voren dat de drie afritten in Hoorn worden gebruikt door verkeer vanaf de A7 vanuit de
richting Purmerend en vanaf de N23 Westfrisiaweg vanuit de richting Alkmaar.
Bestemmingen liggen in Hoorn en in de rest van West-Friesland. Uit de figuren blijkt dat de
afritten op de A7 niet door lokaal verkeer worden gebruikt. De figuren laten overigens niet
zien hoeveel doorgaand verkeer op de A7 rijdt.
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 Hoorn, 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
Corridorstudie Amsterdam-Hoorn
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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.

Figuur 2.13 Vertrekken vanuit Hoorn: bestemmingen en gebruikte netwerkdelen

Uit de figuur komt naar voren dat Hoorn een relatief sterke relatie heeft met gebieden in
West-Friesland, met Alkmaar en Waterland. De relatie met Amsterdam is van eenzelfde orde
van grootte. Verplaatsingen naar Purmerend, Zaanstad en Amsterdam ondervinden
vertraging: naar Purmerend het minst, naar Zaanstad enige vertraging en naar Amsterdam
relatief veel vertraging.

2.9 Conclusies bereikbaarheid
De bereikbaarheidsindicator laat zien dat gebieden ten zuidwesten van de corridor,
waaronder Amsterdam, Almere en Utrecht in de ochtendspits relatief slecht bereikbaar zijn.
Ook gebieden in een straal van 7,5 km van Hoorn tonen een relatief slechte bereikbaarheid.
De reistijd op deur-tot-deur trajecten vanuit Hoorn in zuidelijke richting overschrijden de
daarvoor gezamenlijk vastgestelde normwaarden. Dat geldt zowel voor korte afstanden
richting Avenhorn, voor middellange afstanden richting Purmerend en voor langere
afstanden richting Amsterdam en Schiphol. De overschrijdingen treden al op in het
RC-scenario en in het GE scenario zijn er geen additionele locaties waar overschrijdingen
optreden.
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In het netwerk van West-Friesland komt m.n. de A7 tussen aansluitingen Hoorn-Noord en
Avenhorn als knelpunt naar voren. In de ochtendspits ontstaat in deze bajonet van de A7
met de N23 Westfrisiaweg vertraging. In de bajonet kruisen de doorgaande verkeersstromen
noord - zuid via de A7 en oost - west via de N23 elkaar.
De terugslag van de filevorming zet zich voort op het OWN: bij Hoorn-Noord op de
Westfrisiaweg, bij toerit Hoorn op de Provincialeweg en bij toerit Avenhorn op de Venneweg
en Berkhouterweg.
De bereikbaarheid per spoor kent knelpunten t.a.v. de punctualiteit en capaciteit van de
treinen. Dat geldt zowel voor intercity's als voor sprinters. De bereikbaarheid van station
Hoorn per bus vormt een knelpunt, omdat bussen vertraging ondervinden bij de spoorwegovergang in het Keern en op de Provincialeweg, daarnaast beperkt de relatief lage frequentie van de bus de bereikbaarheid van het station. De ontsluiting van station Hoorn vormt
een knelpunt voor fietsers vanwege de onveiligheid van de stalling. Door de slechte
doorstroming op de Provincialeweg vormt de bereikbaarheid van het station en het P+R
Hoorn vanaf de A7 ook voor auto’s een knelpunt.
Daarnaast wordt de A7 uiteraard ook gebruikt door doorgaand verkeer vanuit de kop van
Noord-Holland richting Amsterdam en vice versa. De aansluiting Hoorn-Noord biedt
aansluiting op het Rijkswegennet voor verkeer van en naar oostelijk West-Friesland. De
aansluiting Hoorn wordt gebruikt door verkeer van en naar Hoorn. Ten slotte wordt de
aansluiting Avenhorn gebruikt door verkeer van en naar het zuidelijke deel van Hoorn.
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3

Regionale opgaven
West-Friesland

Corridorstudie Amsterdam-Hoorn

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.

3.2 Regionale ambities
De regio West-Friesland is een regio met een sterke werkgelegenheidsstructuur waarin vijf
sterke economische clusters zijn vertegenwoordigd: Health, Energy, Maritiem, Agribusiness
en Leisure (zie bijlage 1). De werkgelegenheid in deze sectoren groeit bovengemiddeld
sterk, ook in West-Friesland (denk aan Seed Valley, Greenport en Agriport). Daarnaast wordt
in de regio een groot datacentre gevestigd. De excentrische ligging ten opzichte van de rest
van Nederland is een nadeel voor vestiging van distributiecentra.
De regio zet haar ambities uiteen in het Pact van West-Friesland. De regio wil tot de top 10
van Nederlandse regio's behoren voor wat betreft woon-, werk- en leefklimaat.
De spin-off van deze ontwikkelingen levert voor West-Friesland kansen op voor verdere
ontwikkeling van de zakelijke dienstverlening, onderwijsinstellingen, startende bedrijven,
ondersteunende technische bedrijven en kennisorganisaties. De gunstige ligging ten
opzichte van de A7, de Westfrisiaweg en het spoor zorgen ervoor dat de stad Hoorn goed
ontsloten is en een centrale positie heeft in Noord-Holland Noord. Met name de Poort van
Hoorn speelt hier een sleutelrol, met een centrale positie daarin van het trein- en busstation. Het is het voorportaal, de ‘hub’ of entree van West-Friesland.
Eén van de hoofddoelen van de Structuurvisie Poort van Hoorn is om het kerngebied te
ontwikkelen tot een stedelijke-, verblijfs-, werk- en woonomgeving. Hier hoort een
programmatische invulling bij. Met deze economische ontwikkelingen kunnen eveneens
mogelijke negatieve ontwikkelingen die voortvloeien uit veroudering van de bevolking en
krimp worden verminderd. De actuele woningbouwopgave in deze regio is beperkt, al wil
de regio de mogelijkheid openhouden dat een deel van de forse MRA-opgave in de regio
kan worden opgevangen.
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De bovenliggende ambities voor West-Friesland zijn verwoord als het versterken van de
functie van Hoorn als regionaal centrum, bestaande uit een aantal deelopgaves:
• Ontwikkelen van de Poort van Hoorn;
• Ontwikkelen van Seed Valley en Agriport/datacentre.
De Poort van Hoorn krijgt een hoge ruimtelijke dichtheid van functies, waaronder als
OV-knooppunt. Het is van belang om de Poort goed bereikbaar te maken en te zorgen voor
een aantrekkelijke inrichting, dienstbaar aan interactie en verblijfsmilieu. T.a.v. bereikbaarheid dient daarvoor primaat te worden gegeven aan OV bereikbaarheid, lopen en fietsen.
Bestaande voorzieningen, niet alleen die van openbaar vervoer, worden bij de beoogde
bundeling beter benut dan in een situatie van stedelijke uitwaaiering. Het knooppunt
vormt daarmee een aantrekkelijke vestigingsplaats voor bedrijven, voorzieningen en
huishoudens. De ontwikkeling van deze knoop draagt zo bij aan de agglomeratiekracht van
de stad, doordat meer bestemmingen tegen dezelfde tijd en kosten zijn te bereiken.
Verwacht mag worden dat niet alleen Hoorn, maar de gehele regio daarvan zal profiteren.
Bijkomend oogmerk is dat landschappen zo meer open kunnen worden gehouden.
Aan de verdere ontwikkeling van Seed Valley en Agriport/datacentre kan verbetering van de
doorstroming op de A7 en de N23 bijdragen. De belangrijke economische clusters
Seed Valley en Agriport laten een grote groeipotentie zien. Er is de verwachting dat meer
koppeling ontstaat tussen groenteproductie, verwerking en transport in de regio met juist
internationale focus en scope. Daarnaast ziet de regio een belangrijke koppeling tussen
glastuinbouw en Data Centres ontstaan met een spin-off van hoogwaardige data gerelateerde bedrijven die zich hier omheen vestigen. Om deze groeipotentie ten volle te
benutten is een goede bereikbaarheid van belang. Daarmee is het van belang om de
verkeersknelpunten - de aansluiting van de Westfrisiaweg op de A7 tussen aansluiting
Hoorn-Noord en Avenhorn en de toeleidende wegen Provincialeweg en Venneweg/
Berkhouterweg en Venneweg – weg te nemen. Deze ontwikkelingen hebben mogelijk ook
een gunstig effect op de werkgelegenheid. Er worden in het kader van dit project geen
aanvullende vraagstukken voorzien.
Toerisme en recreatie
West-Friesland zet in op het aantrekken van toeristen en recreanten. De regio biedt een
aantrekkelijk landschap met natuur en vergezichten en profileert zich daarmee internationaal als 'Holland Above Amsterdam'. Daarnaast dorpjes en stadjes die rijk zijn aan historie,
bezienswaardigheden zoals kerken, markten, etc. En er zijn musea met een bovenregionale
uitstraling, zoals het Zuiderzeemuseum, Museum van de Twintigste Eeuw en de museumstoomtram. Men hoopt toeristen die Amsterdam bezoeken te kunnen verleiden om
uitstapjes naar de regio West-Friesland te maken. De regio zet daarbij in op watersport,
recreatie, cultuurhistorie, rust en ruimte. Deze reizigers zullen voor een belangrijk deel
gebruik maken van OV en Besloten Busvervoer.
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Om deze ambities te kunnen realiseren is veel inspanning nodig, deels qua marketing, deels
middels het aantrekkelijk maken van de regio als bestemming. De bereikbaarheid is
eveneens van belang, vooral met het OV. Vooral overdag is voldoende capaciteit op de weg
en in het OV beschikbaar, al is goede reis- en bestemmingsinformatie voor toeristen wel van
belang. Echter, om deze ambities te kunnen realiseren behoeft geen specifiek bereikbaarheidsbeleid te worden gevoerd. Dergelijke opgaven en bijbehorende maatregelen vallen
buiten de scope van dit onderzoek. Daarom wordt geen afzonderlijke opgave geformuleerd
voor toerisme en recreatie naast de al genoemde opgaven, zoals het zorgen voor aantrekkelijke fietsroutes en een goed OV. Het spreekt voor zich dat toerisme en recreatie wel kunnen
profiteren van het verbeteren van de bereikbaarheid over de weg en per OV vanuit de andere
ambities.

3.3 Conclusies: opgave West-Friesland
Op basis van het voorgaande wordt de opgave voor deze regio als volgt geformuleerd:
Regionale opgaven West-Friesland
Het versterken van de centrumfunctie van Hoorn en van de economische concurrentiepositie van
het bedrijfsleven in de regio West-Friesland door het in samenhang verbeteren van:
• De bereikbaarheid op het HWN en de bijbehorende aansluitingen op het OWN, én
• Realisatie van de ontwikkeling van de Poort van Hoorn
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4

Oplossingsrichtingen

Corridorstudie Amsterdam-Hoorn

De doelstelling van de MIRT-verkenning beoogt de knelpunten zoals benoemd in
voorgaand hoofdstuk te beschouwen vanuit een integrale aanpak. In deze aanpak
worden infrastructuuroplossingen, verkeersmanagement, ruimtelijke en innovatieve
oplossingen opgepakt. In dit hoofdstuk worden de oplossingsrichtingen 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.
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 is nagegaan of met ruimtelijk beleid in West-Friesland 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.
Om dit inzicht te verkrijgen is 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. Verplaatsing van de voorgenomen woningbouw
naar locaties met een goed OV-aanbod zou kunnen leiden tot twee effecten:
• Verschuiving van woningbouw leidt tot reductie van autoverplaatsingen op de voorheen
beoogde locaties en tot 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.
Uitwerking van de maatregel
In West-Friesland is de potentie van deze maatregel bepaald door (hypothetisch) 500
geplande woningen niet te bouwen in Wervershoof, één de kernen van de gemeente
Medemblik, maar te concentreren in de Poort van Hoorn, in de nabijheid van station
Hoorn. Merk op dat Wervershoof in bijlage 1 van dit rapport niet wordt genoemd als kern
waar woningbouw is gepland. Het betreft daarom een hypothetische situatie. Merk verder
op dat het reduceren van de woningbouwopgave in Wervershoof ook van invloed zal zijn op
het draagvlak voor voorzieningen en openbaar vervoer in Wervershoof.
Vervolgens wordt gekeken in hoeverre beide gebieden gemiddeld gezien sprake is van
verschillen in ritgeneratie met de auto. Hierbij is de spitsperiode als uitgangspunt
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g enomen. De ritgeneratie met de auto van/naar Hoorn (afhankelijk van respectievelijk de
avondspits en de ochtendspits) is lager dan die in Wervershoof (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. In
de eerste kolom is het scenario aangeduid. De tweede kolom toont het aantal autoritten dat
een zone in (de nabijheid van station) Hoorn per 1.000 inwoners genereren. In de derde
kolom is weergegeven hoeveel extra autoverplaatsingen door de verschuiving naar Hoorn in
de betreffende periode zullen vertrekken. Dit aantal is het product van het totaal aantal
woningen (500), het gemiddelde inwoners per woning (2,2) en de ritgeneratie uit kolom 2.
Voorbeeld: 500 x 2,2 x 174/1.000 = 191.
In kolom 4 staat het aantal ritten per 1.000 inwoners in de kerngebieden in Wervershoof. In
kolom 5 staat het aantal bespaarde ritten door 500 woningen niet in Wervershoof te
bouwen. Voorbeeld: 500 x 2,2 x 232/1.000 = 255. Kolom 6 bevat het verschil tussen de extra
ritgeneratie in Hoorn en de bespaarde ritten in Wervershoof: 191 - 255 = -64 ritten.
Tabel 4.1
scenario
2030 GE OS

Ritgeneratie in Hoorn en Wervershoof in 2030
Poort van Hoorn
174/1.000

191

Wervershoof
232/1.000

-255

verschil
-64

Uit de tabel blijkt dat in het 2030 GE-scenario 190 verplaatsingen worden verschoven van
Wervershoof naar Hoorn en dat door het verschuiven van de woningbouwopgave 65
autoritten worden bespaard, omdat op een locatie wordt gebouwd die beter met OV wordt
ontsloten.
Het effect van de maatregel is doorgerekend met behulp van de Mobiliteitsscan. In de
Mobiliteitsscan is het aantal autoritten dat in Wervershoof gegenereerd wordt verplaatst
naar Hoorn. Dit betekent dat er in Wervershoof minder autoritten zijn en in Hoorn meer.
Omdat de autoritgeneratie in Hoorn lager is (zie tabel 4.1), is de ritgeneratie met de auto per
woning gecorrigeerd waardoor er netto minder ritten gegenereerd worden.
Mobiliteitsscan
De Mobiliteitsscan is een online quickscan-tool waarmee (brede) bereikbaarheidsanalyses gedaan
kunnen worden. De Mobiliteitsscan is een vereenvoudigde 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 aange
raden 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.
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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.

Figuur 4.1 Verandering wegvakbelasting door verplaatsen woningbouwopgave (2030 GE ochtendspits)

Doordat de woningopgave vanuit Wervershoof verplaatst wordt naar Hoorn reduceert de
hoeveelheid verkeer op de Westfrisiaweg (N23) in het GE-scenario (figuur 4.1). Ondanks deze
afname blijft de verkeersdruk op de Westfrisiaweg (N23) relatief hoog in het GE-scenario in
de ochtendspits richting A7. De verkeersintensiteit in het centrum van Hoorn stijgt vanwege
het toevoegen van de woningen. Op de Van Dedemstraat (Poort van Hoorn) is deze toename
het grootst.

4.2 Vergroten wegcapaciteit A7
In de bajonet van de A7 en de N23 ontstaat met name in de ochtendspits richting
Amsterdam vertraging. 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
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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 aansluitingen Hoorn-Noord en Avenhorn gelijk is aan 105 km/u en er dus feitelijk geen sprake is van
een belemmerde doorstroming. 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
ochtendspits te verhogen naar 105 km/u. Figuur 4.2 toont het effect van de maatregel op de
wegvakbelasting.

Figuur 4.2 Verandering wegvakbelasting onder invloed van grotere wegvakcapaciteit A7 (2030 GE ochtendspits)

Uit de figuur komt naar voren dat de maatregel er toe leidt dat de aantrekkelijkheid van
routes via de A7 toeneemt. Verplaatsingen uit grote delen van Noord-Holland verleggen
door de maatregel hun route naar de A7, die daardoor drukker wordt (rode kleur). Ook op
aansluitende wegvakken neemt de verkeersdruk toe, maar in mindere mate. Ook de N23 ten
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oosten van de A7 wordt drukker. De wegen in de regio waar de routes die voor de A7 kiezen
voorheen overheen liepen worden rustiger, dat geldt ondermeer voor delen van de N244 en
N246 tussen Alkmaar en Wormerveer, de dijk Enkhuizen - Lelystad en routes via het
onderliggend wegennet in Purmerend en Zaanstad.
Samenvattend leidt een grotere wegcapaciteit op de A7 tot een betere doorstroming van
verkeer op de A7. Die verbetering betreft met name de A7 tussen aansluitingen HoornNoord en Avenhorn. Verschillende verkeersstromen verleggen hun route naar de A7. De
betere doorstroming tussen Hoorn-Noord en Avenhorn leidt ook op aanliggende wegvakken tot een hogere verkeersdruk, van deze wegvakken is de capaciteit echter niet aangepast.
Op alternatieve routes zoals de N244 en N246 en de dijk Enkhuizen - Lelystad ondervindt het
verkeer enige reistijdwinst door de lagere verkeersbelasting op die routes. Op de A7 bij kp
Zaandam en A8 richting kp Coenplein neemt de capaciteit niet toe en kan de toegenomen
verkeersdruk mogelijk leiden tot een toename van de vertraging.

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 ander tijdstip (buiten de spits), dan wel met een
andere modaliteit (bijvoorbeeld fiets of openbaar vervoer). Weliswaar is in dit stadium nog
niet duidelijk waar 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 preciese 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.
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De maatregelen richten zich op werknemers in Hoorn, omdat daar de dichtheid van
werknemers relatief hoog is en grote groepen werknemers met een pakket maatregelen
ineens bereikt kunnen worden. Om de totale doelgroep in Hoorn 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 Hoorn inrijdt. Op basis van deze doelgroep
hebben we vastgesteld dat de maatregelen zorgen voor een reductie van 428 aankomende
autoritten per uur in de ochtendspits in het hoge groei scenario en voor een reductie van
156 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.

Figuur 4.3 Potentie van vraagbeïnvloeding: verandering van verkeersdruk, links ochtendspits, rechts avondspits
(2030 GE)
Corridorstudie Amsterdam-Hoorn

Hoorn/West-Friesland

| 30

In de figuur van de ochtendspits is te zien dat er een betere doorstroming is op de A7 in
noordelijke richting tussen Purmerend en Avenhorn en op delen van het lokale wegennet.
In de avondspits is een verbeterde doorstroming op de A7 in zuidelijke richting vanuit het
centrum van Hoorn naar Purmerend en in noordelijke richting vanuit het centrum richting
Den Oever.
Samenvattend zien we dat het beïnvloeden van de mobiliteitsvraag in Hoorn leidt tot een
lagere verkeersdruk op lokale wegen in Hoorn en op delen van de A7. In de ochtendspits
betreft het een afname van ritten richting Hoorn, in de avondspits neemt het aantal ritten
vanuit Hoorn af. De herkomsten van het verkeer in de ochtendspits en de bestemmingen in
de avondspits liggen verspreid in de regio. Het effect van de maatregelen concentreert zich
in Hoorn, in de omliggende kernen is het sterk verdund.

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 West-Friesland.
Tabel 4.2

Overzicht potentie van typen maatregelen in deelgebieden
Ruimtelijk

Vraagbeïnvloeding

Infrastructureel

Hoorn

VVU reductie

-

+

++

West-Friesland

+

+

++

Purmerend Waterland

0

0

0

Zaanstreek

0

0

0

Amsterdam

0

0

+

Corridor

0

0/+

++

Het effect van het veranderen van de spreiding van de woningbouwopgave, geconcentreerd
bouwen in Hoorn, leidt tot een lokale verschuiving van verplaatsingen naar Hoorn en een
reductie van vertraging op het regionale wegennet. Per saldo is het effect op de gehele
corridor beperkt.
De vraagmaatregelen leiden tot een reductie van verplaatsingen naar Hoorn vanuit de
omliggende gebieden. De potentie op de verkeersdruk is zichtbaar op het lokale wegennet
en op de A7, in de ochtendspits vanuit de richting Purmerend en in de avondspits in beide
rijrichtingen vanuit Hoorn. Er kan sprake zijn van een (beperkt) effect op de gehele corridor.
Het vergroten van de capaciteit van de A7 tussen aansluitingen Hoorn-Noord en Avenhorn
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leidt tot verandering van de routekeuze, waarbij de A7 meer wordt gebruikt en de N244 –
N246 en de dijk Enkhuizen – Lelystad in het 2030GE-scenario minder worden gebruikt dan
zonder deze maatregel. Amsterdam is een belangrijke bestemming voor verkeer vanuit de
regio en veel verschillende verkeersstromen in de regio profiteren van de betere doorstroming in de bajonet, daarom leidt de maatregel ook tot een reductie van verliesuren en een
verkorting van de reistijd naar Amsterdam.
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Bijlage 1
Ruimtelijke en
economische
ontwikkelingen West
Friesland

Corridorstudie Amsterdam-Hoorn

Inleiding
Hoorn heeft sinds de jaren zeventig een forse bevolkingsgroei en woningbouwproductie
gekend. Telde de stad in 1970 zo’n 18.000 inwoners, anno 2012 zijn er dat circa 72.000.
Hoorn ligt in een regio van Nederland waar noch forse krimp, noch forse bevolkingsgroei
plaatsvindt. Volgens het CBS is er een aantal gemeenten in Westfriesland waar de komende
jaren een lichte krimp plaatsvindt, de groei zit vooral in de steden. De provincie verwacht
dat het aantal inwoners in de regio nog zal toenemen met zo’n 9.100 inwoners tot 20401.
Vergrijzing treedt overal in het land op, maar voormalige groeikernen vergrijzen ongeveer
twee keer zo snel. De vergrijzing zal onherroepelijk leiden tot verkleining van de
beroepsbevolking.
Westfriesland heeft van oudsher een sterke interne samenhang (bestuurlijk, cultureel,
maatschappelijk). De regio profiteert van de positie ten opzichte van de Amsterdamse regio,
zonder er afhankelijk van te zijn. Hoorn wil de pendel, vooral van hoger opgeleiden, naar de
Amsterdamse regio beperken door meer werkgelegenheid voor deze doelgroep in de regio
zelf te ontwikkelen. De pendel naar de specialistische economische clusters in Amsterdam
(financieel, dienstverlening, creatieve economie) zal altijd bestaan. Hoorn profiteert
hiervan. De regio wordt echter steeds zelfvoorzienender: een complete regio met de juiste
woningen en woonmilieus, voldoende werkgelegenheid en een compleet voorzieningenpakket. Westfriesland en Hoorn kunnen deze positie waarmaken vanwege de ‘gepaste’
afstand tot de Amsterdamse regio. Een positie die in potentie vergelijkbaar is met die van
Alkmaar. Hoorn en Alkmaar liggen op een ‘tweede schil’: stand alone maar toch ook
afhankelijk van de Metropoolregio Amsterdam. Het gaat dan vooral om werkgelegenheid.
Er reizen per dag grote aantallen forenzen uit het Westfriese richting het zuiden.

Woningmarkt
Het huidige beleid houdt geen rekening met een extra woningbehoefte als gevolg van het
opvangen van een deel van de woningbehoefte vanuit het zuidelijke deel van de provincie.
Uit het onderzoek Vraaggestuurd Bouwen van de provincie blijkt dat de vraag vanuit het
zuidelijke deel van de provincie om zich hier te vestigen niet groot is. In de Regionale
Woonvisie is afgesproken dat dit wel aan de orde kan komen. In regionaal verband wordt
gesproken over een extra woningbouwopgave van 10.000 woningen.
De taakstelling is vastgelegd in stukken als de provinciale Woonvisie, de provinciale
Structuurvisie, de RAP en de Regionale Woonvisie. De keuze is gemaakt voor een bandbreedte met als onderkant de ontwikkeling van de eigen behoefte en de bovenkant een
beperkt positief migratiesaldo. Er wordt ook gebouwd buiten Bestaand Bebouwd Gebied
(BBG).

1 Prognose 2015-2040, Concentratie in Steden, bevolking, huishoudens en woningbehoefte, Provincie Noord-Holland, september 2015
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Woningbouwplan Hoorn				
Maak Plaats

Op basis van de huidige plannen noemen we de grotere locaties (>100 woningen), die voor
2020 resp daarna gepland zijn:
• Hoorn
Pelmolenpad (280) en Prisma (100). Nu parkeerterrein direct ten westen van het station
(in Poort van Hoorn, zie navolgende). wonen in combinatie met kleinschalige voorzieningen op het gebied van kantoren, kunstnijverheid en dienstverlening aan huis, als ook
parkeren indien de parkeerbehoefte niet volledig kan worden opgelost op het stationsgebied-noord. Verder zijn er nog mogelijkheden om te verdichten (circa 2000 woningen) in
de bestaande stad en kan de wijk Bangert Oosterpolder nog groeien met 1800 woningen.
• Koggenland
Buitenplaats de Burgh (300 woningen), Ursem De tuinen (170 woningen) Tuinderweijde
(790 woningen) en Avenhorn-West (250 woningen).
• Medemblik
Tripkouw Oost(146 woningen), Chatillon (160 woningen), Asoniavelden (105), Medemblik
(140),
• Opmeer (Heerenweide 2011, 384 woningen)
• Stede broeck (Buitenveld, Florapark, Molensloot in totaal 650 woningen),
• Enkhuizen (Gommerwijk West, 600 woningen).
• Drechterland (Hoogkarspel Zuid, 2500 woningen na 2025) en Reigersborg Noord (250
woningen)
De actuele status van de regionale woningmarktaanpak in West-Friesland is dat jaarlijks
1.000 woningen zullen worden gebouwd, waarmee wordt voorzien in de eigen behoefte. Er
is geen extra bouwopgave. Door het economisch tij van de afgelopen jaren loopt de
realisatie achter op schema.

Economie
De regio West-Friesland is een regio met een sterke werkgelegenheidsstructuur, veel vitale,
Corridorstudie Amsterdam-Hoorn

Hoorn/West-Friesland

| 35

regionaal gewortelde bedrijven en een sterke en innovatieve agrarische sector. In Noord
Holland Noord zijn vijf sterke economische clusters vertegenwoordigd: Health, Energy,
Maritiem, Agribusiness en Leisure. De werkgelegenheid in deze sectoren groeit bovengemiddeld, ook in West-Friesland. Hier groeit bijvoorbeeld de innovatieve zaadveredeling
(Seed Valley; Agribusiness) sterk. Ook zitten er twee grote groenteverwerkers (Vezet,
Hessing) met veel aan- en afvoer van versgesneden groenten.
West-Friesland kent daarnaast sterke economische sectoren zoals de bouw, handel &
logistiek en kleine onderscheidende sectoren zoals jachtbouw en composieten. In 2013 is de
kwantitatieve behoefte aan bedrijventerreinen voor heel Noord-Holland Noord bepaald. In
het behoefteonderzoek1 zijn drie scenario’s ontwikkeld. Alle scenario’s komen uit op een
significant lagere ruimtevraag naar bedrijventerreinen dan voorheen is geprognosticeerd.
Afgezien van de regionale distributie (met Noord-Holland Noord als afzetgebied) is de
excentrische ligging ten opzichte van de rest van Nederland een nadeel voor groeiende
e-fulfillmentcenters, de distributiecentra die zorgen voor de logistieke afhandeling van de
e-retail. Deze vestigen zich veelal of centraal in Nederland of langs achterlandverbindingen
naar Duitsland en België als ze een groter deel van Europa bedienen. Als de distributie
landsdelig wordt opgezet, wordt voor West-Nederland eerder gekeken naar een locatie ten
zuiden van het Noordzeekanaal. Vervoerders die afhankelijk zijn van de regionale verladers
en sterke economische clusters opteren wel voor een vestiging zo dicht mogelijk bij de
productie. In West-Friesland is met name de koppeling met de Agribusiness kansrijk.
Agriport is voor deze bedrijven een logische vestigingsplaats.

Figuur: behoefteraming bedrijventerreinen, 2015
1 Bron: Ondernemend West-Friesland, vervolg behoefteraming werklocaties, De Bont voor Ruimte, Urhahn Urban Design en Bureau
Buiten i.o.v. de 7 gemeenten in West-Friesland, juli 2014
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West-Friesland kent een sterke en veelzijdige, vitale en agrarische sector. West-Friesland
vervult een koplopersrol in Seed Valley met circa 40 bedrijven, 4.000 banen en een hoog
aandeel R&D). West-Friesland heeft met het Grootslag (Andijk- Wervershoof ) een groot
glastuinbouwgebied en telt belangrijke concentraties van de fruitteelt, bollenteelt en
vollegrondsgroenten. Veel bedrijven zijn uiteraard gevestigd in het buitengebied, maar veel
indirecte werkgelegenheid is te vinden op bedrijventerreinen of kan daar een plek vinden.
Op WFO en CNB is van oudsher veel agrarisch gerelateerde werkgelegenheid te vinden.
Agribusiness is één van de vijf economische speerpunten voor Noord-Holland Noord.
In deze regio zijn vooral Seed Valley en Agriport (met datacentre) van grote betekenis als
nieuwe ontwikkelingen.
Seed Valley
Seed Valley is een gebied dat ligt tussen Enkhuizen en Warmenhuizen. In het gebied zijn
tien-tallen gespecialiseerde zaadbedrijven gevestigd, die groenten- en bloementelers over
de hele wereld voorzien van hoogwaardig uitgangsmateriaal. Tot het Seed Valley cluster
behoren ook leveranciers van diensten en machines die specifiek zijn voor de zaadsector.
Agriport/Datacentre
Agriport/Datacentre is een agribusiness en logistiek cluster langs de Rijksweg A7 nabij
Medemblik. Agriport omvat thans o.a. het regionale bedrijventerrein voor agribusiness en
logistiek en het aangrenzende concentratiegebied voor grootschalige glastuinbouw. Op een
deel van het bedrijventerrein Agriport A7 is in 2013 een groot datacenter gevestigd. Door de
vestiging van dit datacenter is de bestemde ruimte voor vestiging van grotere datacenters op
de locatie ingevuld. In overleg met betrokken instanties is gekozen om nu voor één van
deze locaties de bestemming te herzien, zodat een groot datacenter zich hier kan vestigen.

Poort van Hoorn
De gunstige ligging ten opzichte van de A7, de Westfrisiaweg en het spoor zorgen ervoor dat
de stad goed ontsloten is en een centrale positie heeft in Noord-Holland Noord. De inzet op
de economische clusters Leisure, Agri en health (en mindere mate maritiem en energy)
versterkt deze positie. De spin-off hiervan geeft in Hoorn kansen voor verdere ontwikkeling
van de zakelijke dienstverlening, onderwijsinstellingen, startende bedrijven, ondersteunende technische bedrijven en kennisorganisaties. Met name de Poort van Hoorn, met een
centrale positie daarin van het trein- en busstation, speelt hier een sleutelrol. Het is het
voorportaal, de entree van Westfriesland. Hier is volop ruimte om regionaal georiënteerd
programma op te vangen. Een van de hoofddoelen van de Structuurvisie Poort van Hoorn is
om het kerngebied te ontwikkelen tot stedelijke-, verblijfs-, werk- en woonomgeving. Hier
hoort een programmatische invulling bij.
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Programmaclusters

Het ‘basisprogramma’ bestaat uit:
• Woningen. Een deel van de stedelijke woningbouwopgave zal in de Poort van Hoorn
worden gesitueerd, waarbij de kenmerken van het plangebied goed aansluiten op de
woonwensen van de groeiende groep senioren: nabij binnenstad, zorginstellingen,
voorzieningen en openbaar vervoer. Andere doelgroepen zijn jongere huishoudens en
ondernemers die aan huis willen werken.
• Kleinschalige kantoren en bedrijfsruimten. Afhankelijk van de ontwikkeling van de
marktbehoefte bevat het programma kleinschalige kantoren en bedrijfsruimten.
• Grootschaliger kantoren Aan de Provincialeweg is ruimte gereserveerd voor grootschaliger kantoren, om verplaatsende Hoornse bedrijven en nieuwe vestigingen van bijvoorbeeld regionale hoofdkantoren van zakelijke-, financiële of medische dienstverleners te
kunnen bedienen.
• Detailhandel. Hierbij gaat het om een beperkte toevoeging (3 á 5.000 m2), deels ondersteunend voor andere functies, deels complementair aan, en versterkend van het aanbod
in de binnenstad.
• Onderwijs en zorg. De plannen en ontwikkelingen van het onderwijs en de zorgsector
worden geaccommodeerd, grotendeels op hun eigen terreinen.
• Culturele voorzieningen. Behoud van culturele voorzieningen in het gebied.
• Maatschappelijke voorzieningen. Waar mogelijk en wenselijk worden maatschappelijke
voorzieningen toegevoegd, zoals een ‘bibliotheek nieuwe stijl als centrum voor kennis,
cultuur en educatie’, waar men elkaar kan ontmoeten, flexibele werkplekken zijn e.d.
• Openbaar vervoersvoorzieningen. Deze vormen de kern van de nieuwe bereikbaarheidskwaliteit en maken dus ook deel uit van het basisprogramma.
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De infrastructurele ingrepen genoemd in de structuurvisie betreffen:
• De nieuwe Carbasiusweg, inclusief de onderdoorgang onder de spoorlijn en de aansluitingen op de Provincialeweg inclusief flankerende maatregelen als het verplaatsen van
Leekerweide
• De doorgang onder het spoor op het tracé van het huidige Keern om deze weg tot
langzaam-verkeersroute op te waarderen inclusief de verplaatsing van het tankstation.
• De fietsdoorgang onder de Provincialeweg.
• De nieuwe aansluiting van de Maelsonstraat op de Provincialeweg.
• het creëren van een strook openbaar gebied in te richten met water of groen, hierna de
Singel genoemd.
• De opwaardering van de voetgangersbrug.
• Het verplaatsen van het busstation.
• Het realiseren van een (gebouwde) voorziening voor openbaar parkeren (en uitbreiding
capaciteit).
Duidelijke samenhang tussen bouwopgaven en infra betreft de realisatie van het gebouwde
openbaar parkeren aan de noordzijde van het NS-station. Hierbij worden de parkeervoor
zieningen geïntegreerd in het commerciële bouwprogramma.
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