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Verbinding tussen N516 Kolkweg en
Verlengde Stellingweg (naar S118)
14-03-2017 Definitieve versie

Omschrijving maatregel
Realiseren van een nieuwe verbinding tussen de
Kolkweg en de Verlengde Stellingweg om de
aansluiting en kruisingen onder de A8 te ontlasten. De
maatregel is ontworpen als een nieuwe aansluiting
tussen de Kolkweg en de Verlengde Stellingweg (in
een richting), onder de A8 door
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€ 9.000.000 – 16.000.000,- excl. BTW

114 – Zaanstreek

Verbinding tussen N516 Kolkweg en
Verlengde Stellingweg (naar S118)
14-03-2017 Definitieve versie

Effect op bereikbaarheid
Het toevoegen van een extra verbinding tussen de N516 en de Verlengde Stellingweg zorgt voor een afname van de verkeersdruk op
de N516 bij viaduct A8 met ca. 1.100 mvt per etmaal per richting. De realisatie van deze extra verbinding leidt tot een beperkte
omslag van routes, de toename op de N516 is circa 200 mvt. Het effect op de reistijd zal zowel lokaal als op de corridor nihil zijn, de
IC-verhouding zal met name lokaal verbeteren, het effect op de kruispuntverzadiging is lokaal positief en op de corridor
verwaarloosbaar.

Effecten op leefomgeving
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Thema

Beoordeling
(totaal)
lokaal

Natuur

Bodem en
water

Beoordeling
(totaal)
corridorbreed

Onderwerp

Effect

Beoordeling
lokaal

+

Natura 2000

+

--

NNN
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