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Inleiding
Om de bereikbaarheid en de economische concurrentiepositie van de regio Amsterdam-Hoorn in
de toekomst te kunnen waarborgen is een MIRT-Verkenning gestart met de naam: Corridorstudie
Amsterdam-Hoorn. Deze MIRT-Verkenning bestaat uit diverse fases.

Oplossingenfase

Blad 1 van 1
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Op dit moment zit de verkenning in de oplossingenfase. Hieraan voorafgaand heeft de
analysefase plaatsgevonden, waarin de probleemstelling is geformuleerd en de kansrijke
oplossingsrichtingen zijn beschreven. In de oplossingenfase zijn op basis van de Notitie Kansrijke
Oplossingsrichtingen samen met diverse stakeholders maatregelen benoemd die bijdragen aan
de doelstelling en is ook al een eerste grove schifting in maatregelen gemaakt (stap van longlist
naar shortlist van maatregelen). Het resultaat hiervan is een shortlist met circa 140 maatregelen.
In de fase waarin de MIRT-Verkenning zich nu bevindt worden de maatregelen uit de shortlist
onderzocht en beoordeeld.
Het doel van deze oplossingenfase is te komen tot een bestuurlijk afgestemde keuze (zeef 1)
welke oplossingsrichtingen in de volgende fase, de beoordelings- en besluitvormingsfase, verder
worden uitgewerkt in een Structuurvisie / PlanMER (zeef 2).
Het gaat in deze oplossingenfase niet zo zeer om het bepalen van de absolute effecten maar om
het onderscheid tussen de oplossingsrichtingen voor wat betreft het probleemoplossend
vermogen en een check op mogelijke onoverkomelijke belemmeringen. Het is ook hierom dat
effecten globaal en grotendeels kwalitatief worden beoordeeld zonder dat daarbij rekening is
gehouden met mitigerende en/of compenserende maatregelen en landschappelijke inpassing. In
de Structuurvisie / PlanMER worden de maatregelen meer in detail uitgewerkt idem de effecten
waarbij ook wordt getoetst of en hoe kan worden voldaan aan de vigerende (wettelijke) eisen en
normen.
Voor elke maatregel (of cluster van maatregelen bij een onlosmakelijke verbondenheid) is een
zogenaamde factsheet opgesteld, waarin de genoemde effecten en het doelbereik beknopt zijn
weergegeven. De informatie op deze factsheet komt voort uit drie achtergrondrapportages.

Factsheets
Achtergrondrapport
Leefomgeving

Achtergrondrapport
Mobiliteit

Achtergrondrapport
Ontwerp & Kosten

In deze rapportage gaat het om het thema Ontwerp & Kosten. Deze achtergrondrapportage geeft
een meer toelichting. De volgende thema’s worden behandeld:
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Uitgangspunten

Thema's

Dwangpunten
Aandachtspunten
Kosten

Deze thema’s zijn in het volgende hoofdstuk nader toegelicht. Het gaat hierbij alleen om de
meest relevante en onderscheidende aspecten, zoals bij een MIRT-Verkenning gebruikelijk is.
Vervolgens zijn vanaf hoofdstuk drie de maatregelen op deze thema’s beoordeeld en wel als
volgt:
 Deelgebied Hoorn – West-Friesland;
 Deelgebied Purmerend – Waterland;
 Deelgebied Zaanstreek;
 Overig (Openbaar Vervoer, Fiets, Innoveren en Informeren).
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Thema’s
In deze fase zijn voor de verschillende maatregelen aan de weginfrastructuur schetsontwerpen
opgesteld.
Zoals vermeld worden de per maatregel 4 thema’s behandeld; Uitgangspunten, Dwangpunten,
Aandachtspunten en Kosten. Hieronder volgt per thema een korte toelichting.
Uitgangspunten
De ontwerpen die zijn opgezet, moeten voldoen aan Nederlandse normen en richtlijnen. Per
maatregel worden de gehanteerde richtlijnen vermeld en toegelicht.
Zoals vermeld in de inleiding bevindt dit onderzoek zich in de oplossingenfase van de MIRTverkenning.
In een voorgaand MIRT-onderzoek1 zijn eerder ook al schetsontwerpen opgesteld. Deze
schetsontwerpen zijn gebruikt als basis bij het opstellen van de schetsontwerpen in de deze
fase2. De eerdere schetsontwerpen zijn waar nodig verder uitgewerkt en/of aangepast. Voor het
overzicht, wordt er onder het thema uitgangspunten waar nodig ook verwezen naar deze
eerdere MONA studie (en dus ook naar de normen/richtlijnen die in die studie gehanteerd zijn).
Dwangpunten
Onder het thema dwangpunten worden de elementen benoemd waar het ontwerp binnen moet
blijven. Er worden als het ware kaders gesteld aan het ontwerp, waarbinnen de maatregel moet
blijven/waar de maatregel geen invloed op mag hebben.
Dwangpunten in de omgeving bepalen voor een groot deel de haalbaarheid van de maatregel. De
beoordeling per maatregel hangt af van de invloed die de maatregel heeft op dwangpunten en
het belang van zo’n dwangpunt.
Aandachtspunten
Indien een maatregel kansrijk genoeg wordt bevonden om in een latere fase verder
uitgewerkt/uitgedetailleerd te worden, worden in dit thema aandachtspunten benoemd waaraan
in de verdere uitwerking aandacht moet worden besteed.
In deze fase zijn schetsontwerpen opgesteld. Dit betekent dat het ontwerp nog alleen is
gebaseerd op standaard-ontwerpvoorschriften met betrekking tot capaciteit, veiligheid, snelheid
en dergelijke.
In deze schetsontwerpen is dus aandacht besteedt aan boogstralen, grote kunstwerken,
aansluitingen en knooppuntvormen, divergentie- en convergentiepunten, geometrie op basis van
standaard dwarsprofielen.

1

In 2012/2013 is een studie verricht genaamd ‘MIRT Onderzoek Noordkant Amsterdam, fase II’,
afgekort MONA. Een gedeelte van de scope van die studie komt overeen met de scope van
onderhavige studie ‘MIRT-verkenning Corridorstudie Amsterdam – Hoorn’.
2
In de MONA studie is bij de uitwerking van het ontwerp gebruik gemaakt van de Nieuwe
Ontwerprichtlijn Autosnelwegen (NOA). Intussen zijn deze ontwerprichtlijnen geactualiseerd in
de Richtlijn Ontwerp Autosnelwegen 2014 (ROA 2014). Bij de verdere uitwerking van de
maatregelen in de volgende fase wordt de ROA 2014 gehanteerd.
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Het is zijn nog geen integrale ontwerpen er is derhalve nog geen rekening gehouden met
mitigatie, compensatie, inpassing, conditionering en dergelijke. Dit gebeurt in de volgende stap,
waarbij de schetsontwerpen verder worden uitgewerkt in een Structuurvisie/PlanMER.
Investeringskosten
Het studie(gebied) is verdeeld in objecten met elk een eigen cluster en ID nummer. Van elk van
deze objecten is een kostenraming opgesteld:
De ramingen zijn opgesteld conform de SSK-systematiek.
Alle ramingen zijn deterministische investeringsramingen, zonder btw. Ook IPK (en EPK)
en beheer en onderhoudskosten maken geen deel uit van de raming.
Het prijspeil van de ramingen is medio 2016, met als referentiedatum 1 juli.
De ramingen hebben een bandbreedte van ca. +/- 30%
Bij het opstellen van de deelramingen is net als bij de schetsontwerpen zoveel mogelijk de opzet
van de MONA-ramingen gehandhaafd. Ook de procentuele toeslagen uit de MONA-ramingen zijn
waar mogelijk overgenomen.
In die gevallen waar een aangepast ontwerp is gemaakt van een autosnelweg object, is dat
ontwerp gebruikt om de meer- en minderkosten (tov de MONA-ramingen) in beeld te brengen.
De hoeveelheden zijn direct herleid uit de CAD tekening. De bijbehorende eenheidsprijzen zijn
herleid uit het prijzenboek van MONA of overgenomen uit vergelijkbare projecten.
In deze fase is nog niet naar de constructieve staat van objecten gekeken. Dit betekent dat voor
de kostenraming rekening is gehouden met de aanpassing van de bestaande objecten naar
aanleiding van de maatregelen.
In de vervolgfase dient de constructieve staat van de objecten nader onderzocht te worden.
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3

Hoorn – West-Friesland

3.1

Maatregel 75, variant 1: Verbreding naar 2x3 rijstroken tussen Hoorn-Noord en
Avenhorn
Deze maatregel is een verzameling van de maatregelen 74, 75, 76 en 77.
Omschrijving
Tussen aansluiting Avenhorn en aansluiting Hoorn-Noord wordt de A7 verbreed van 2x2
naar 2x3 rijstroken.

Figuur 1: Principeprofiel 2x3 rijstroken
Uitgangspunten
MONA ontwerp module 12, variant 2
Nieuwe Ontwerprichtlijn Autosnelwegen (NOA)3
- hoofdrijbaan A7: 120 km/u
Ontwerp Westfrisiaweg (N203)
Verwijderen verzorgingsplaats De Koggen
Symmetrische verbreding van de bestaande verharding in de buitenberm
Het geluidsscherm nabij Hoorn-Noord die in het kader van de Westfrisiaweg wordt/is
aangebracht dient verplaatst te worden.
Dwangpunten
Niet van toepassing.
Aandachtspunten
Eventuele reallocatie van de verzorgingsplaats (niet voorzien in investeringskosten).
Investeringskosten
€43 - €80 mln excl. BTW (Totaal)
€13 - €25 mln excl. BTW (Hoorn – Hoorn Noord)
€30 - €55 mln excl. BTW (Avenhorn – Hoorn Noord)
De investeringskosten worden voornamelijk bepaald door de volgende bouwkosten:
Weg inclusief inrichting, zijnde verhardingen en wegvoorzieningen zoals afwatering,
markering, bermbeveiligingsvoorzieningen, bermpalen en bebording.
Installaties zoals openbare verlichting en wegsignalering (portalen).
Grondverzet.
Kunstwerken, zijnde verbreding van de bestaande kunstwerken.
Geluidsschermen.
3

Uitgegeven door Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer, versie 1 januari 2007.
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Het viaduct in de A7 over het spoor (Hoorn-Alkmaar) is binnen afzienbare tijd aan vervanging toe.
Deze vervangingsopgave zou gecombineerd uitgevoerd kunnen worden met de maatregelen om
de weg te verbreden. De investeringskosten voor het vervanging van het kunstwerk is geraamd
op € 3 - € 6 mln excl BTW. Het gelijktijdig uitvoeren van deze werkzaamheden met het verbreden
van de weg ter plaatse kan eventueel tot een voordeel in de investeringskosten leiden. Dat wordt
echter ingeschat als een marginaal verschil.

3.2

Maatregel 77, variant 3: Spitsstrook tussen Hoorn-Noord en Avenhorn in beide
richtingen
Deze maatregel is een verzameling van de maatregelen 74, 75, 76 en 77.
Omschrijving
Tussen aansluiting Avenhorn en aansluiting Hoorn-Noord wordt in beide richtingen een
spitsstrook aangelegd.
Uitgangspunten
MONA ontwerp module 12, variant 1
Nieuwe Ontwerprichtlijn Autosnelwegen (NOA)
hoofdrijbaan A7: 120 km/u
Ontwerp Westfrisiaweg (N203)
Verwijderen verzorgingsplaats De Koggen
Herindeling van de bestaande verharding met beperkte verbreding in de buitenberm
Het geluidsscherm nabij Hoorn-Noord die in het kader van de Westfrisiaweg wordt
aangebracht dient verplaatst te worden.
Dwangpunten
Niet van toepassing.
Aandachtspunten
Bij optimalisatie van de rijstrookindeling is het wellicht mogelijk om het geluidscherm
nabij Hoorn-Noord te handhaven.
Investeringskosten
€21 - €39 mln excl. BTW
€8 - €15 mln excl. BTW (Hoorn – Hoorn Noord)
€13 - €24 mln excl. BTW (Avenhorn – Hoorn Noord)
De investeringskosten worden voornamelijk bepaald door de volgende bouwkosten:
Weg inclusief inrichting, zijnde verhardingen en wegvoorzieningen zoals afwatering,
markering, bermbeveiligingsvoorzieningen, bermpalen en bebording.
Installaties zoals openbare verlichting en wegsignalering (portalen)
Grondverzet.
Kunstwerken, zijnde verbreding van de bestaande kunstwerken.
Geluidsschermen.
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3.3

Maatregel 79, variant 5: Weefstroken
Deze maatregel is een verzameling van de maatregelen 74, 78, 79 en 80.
Omschrijving
Weefvakken aanleggen tussen aansluitingen Avenhorn en Hoorn (2 stuks in beide
richtingen) en tussen aansluitingen Hoorn en Hoorn-Noord (2 stuks in beide richtingen)

Figuur 2: Locatie van de weefvakken
Uitgangspunten
Nieuwe Ontwerprichtlijn Autosnelwegen (NOA)
hoofdrijbaan A7: 120 km/u
Ontwerp Westfrisiaweg (N203)
Verwijderen verzorgingsplaats De Koggen
Herindeling van de bestaande verharding met verbreding in de buitenberm
Het geluidsscherm nabij Hoorn-Noord die in het kader van de Westfrisiaweg wordt
aangebracht dient verplaatst te worden.
Dwangpunten
Niet van toepassing.
Aandachtspunten
De maximale lengte van een weefvak conform NOA bedraagt 1500m.
De weefvakken tussen Avenhorn en Hoorn hebben een lengte van ca. 2650m (HRR) en
ca. 2550m (HRL). De weefvakken tussen Avenhorn en Hoorn voldoen derhalve niet aan
de richtlijnen.
De weefvakken tussen Hoorn en Hoorn-Noord hebben een lengte van ca. 1500m en
voldoen derhalve aan de maximale lengte.
Investeringskosten
€10 - €19 mln excl. BTW (totaal)
€4 - €7 mln excl. BTW (Hoorn – Hoorn Noord)
€6 - €12 mln excl. BTW (Avenhorn – Hoorn Noord)
De investeringskosten worden voornamelijk bepaald door de volgende bouwkosten:
Weg inclusief inrichting, zijnde verhardingen en wegvoorzieningen zoals afwatering,
markering, bermbeveiligingsvoorzieningen, bermpalen en bebording
Installaties zoals openbare verlichting en wegsignalering (portalen)
Grondverzet.
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3.4

Maatregel 82: Verleggen aansluiting A7 tussen Hoorn-Noord en Wognum
Omschrijving
De huidige afslag Wognum van de A7 sluit aan op de N241. Ten oosten van de A7 ligt hier een
bedrijventerrein, dat niet direct bereikbaar is vanaf de afslag Wognum of de N241 in verband met
de doorsnijding door de Museumspoorlijn. Dit leidt tot omrijd bewegingen om bij het
bedrijventerrein te komen die door de kern van Wognum leiden. De maatregel houdt een
aanpassing van de afrit in, waarbij door middel van een rotonde een directe verbinding met het
bedrijventerrein wordt gerealiseerd.
Investeringskosten
€3 - €5 mln excl. BTW

3.5

Maatregel 84: Reconstructie Provincialeweg tussen A7 en kruising met ‘t Keern
Deze maatregel is een verzameling van de maatregelen 84, 85, 86, 87 en 102.
Omschrijving
De doorstroming op de Provincialeweg door Hoorn wordt verbeterd door gebruik te
maken van de bestaande infrastructuur, met uitzondering van de nieuw aan te leggen
aansluiting ‘doorgetrokken Maelsonstaat’. De voorgestelde oplossing gaat uit van het
koppelen van verkeerslichten en daarmee toepassen van een zogenaamde ‘verbeterde
groene golf’. De aanpassingen aan de infrastructuur bestaan uit:
reconstructie oostelijke aansluiting A7 naar kruispunt met verkeersregelinstallatie
reconstructie turborotonde naar kruispunt met verkeersregelinstallatie
reconstructie kruispunt Liornestraat en aanleg fietstunnels
reconstructie wegvak Oostergouw – Rijnweg (incl. de spooronderdoorgang) van
1x2 naar 2x2.

Figuur 3: overzicht reconstructie Provincialeweg
Uitgangspunten
ASVV 2012
Ontwerp “Doorstroming Provinciale Weg Hoorn” (gemeente Hoorn, d.d. 31/03/2016)
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Dwangpunten
Niet van toepassing
Aandachtspunten
Verkeersveiligheid van de te handhaven gelijkvloerse fietsoversteken.
In het schetsontwerp worden de bestaande gelijkvloerse fietsoversteken op het
kruispunt met het Keern en de Spaarneweg gehandhaafd. Vanuit verkeersveiligheid is
het aan te bevelen om deze gelijkvloerse oversteken nader te onderzoeken.
Investeringskosten
€22 - €40 mln excl. BTW
De investeringskosten worden voornamelijk bepaald door de volgende bouwkosten:
Weg inclusief inrichting, zijnde verhardingen en wegvoorzieningen zoals afwatering,
markering, bermbeveiligingsvoorzieningen, bermpalen en bebording
Installaties zoals openbare verlichting en verkeersregelinstallaties
Grondverzet
Kunstwerken, zijnde nieuwe kunstwerken of aanpassing van de bestaande kunstwerken
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4

Purmerend – Waterland

4.1

Maatregel 32a: Vergroten capaciteit A7 2x3 – 2 halve aansluitingen
Deze maatregel is een verzameling van de maatregelen 3, 34, 35, 36, 37 en 42. Van deze
maatregel zijn vier varianten opgesteld als oplossing voor een zelfde knelpunt, waarvan deze
maatregel er één van is. De overige varianten betreffen maatregel 32b, 33a en 33b.
Omschrijving
Tracé A7 Purmerend Noord – Purmerend Zuid uitbreiden naar 2x3 rijstroken, inclusief
vluchtstroken, alleen brug zonder vluchtstroken.
Vervallen toe- en afritten aansluitingen Purmerend (5, richting het zuiden) en
Purmerend Zuid (4, richting het noorden).
Aanbrengen van een nieuwe brug ter verbinding van de ontstane halve aansluitingen.

Figuur 4: principeoplossing maatregel 32a
Uitgangspunten
MONA ontwerp module 14, variant 2
Nieuwe Ontwerprichtlijn Autosnelwegen (NOA)
hoofdrijbaan A7: 120 km/u
Handboek Wegontwerp – Gebiedsontsluitingswegen (gepubliceerd in 2013)
onderliggende wegennet: 60 km/u
Handboek Ontwerpen (turbo)rotondes (gepubliceerd in 2008)
Het bestaand kunstwerk Zuiderweg ter plaatse van aansluiting Purmerend 5 moet
worden uitgebreid / aangepast.
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Dwangpunten
Bestaande brug over Noordhollandsch Kanaal: aan de oostzijde van de bestaande brug is
reeds een fundering aanwezig voor de eventuele uitbreiding van de brug.
Hulpwarmtekracht centrale: de centrale aan de oostzijde van de A7 dient gehandhaafd
te worden.
Bestaande uitwisselpunten toe- en afritten: de toe- en afritten worden aangesloten ter
hoogte van de bestaande kruispunten/rotondes op de Laan der Continenten en de
Zuiddijk.
Aandachtspunten
Inrichting / uitstraling van de toegangsweg naar de oostelijke aansluiting Purmerend 5
De fietsverbinding aan oostzijde A7 van noord naar zuid en vv dient uitgewerkt te
worden in de volgende fase.
Investeringskosten
€70 - €120 mln excl. BTW
De investeringskosten worden voornamelijk bepaald door de volgende bouwkosten:
Weg inclusief inrichting, zijnde verhardingen en wegvoorzieningen zoals afwatering,
markering, bermbeveiligingsvoorzieningen, bermpalen en bebording.
Installaties zoals openbare verlichting, wegsignalering (portalen) en
verkeersregelinstallaties.
Grondverzet.
Kunstwerken, zijnde nieuwe kunstwerken en verbreding van de bestaande kunstwerken.
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4.2

Maatregel 32b: Vergroten capaciteit A7 2x3 – 2 hele aansluitingen
Deze maatregel is een verzameling van de maatregelen 3, 34, 35, 36, 37 en 42. Van deze
maatregel zijn vier varianten opgesteld als oplossing voor een zelfde knelpunt, waarvan deze
maatregel er één van is. De overige varianten betreffen maatregel 32a, 33a en 33b.
Omschrijving
Tracé A7 Purmerend Noord – Purmerend Zuid uitbreiden naar 2x3 met vluchtstroken en
een extra hoge brug (naast de bestaande brug) tussen aansluitingen Purmerend (5) en
Purmerend Zuid (4).
Handhaven bestaande hele aansluitingen.
Bestaande kunstwerk Zuiderweg ter plaatse van aansluiting Purmerend 5 moet worden
uitgebreid / aangepast.

Figuur 5: principeoplossing maatregel 32b
Uitgangspunten
MONA ontwerp module 14, variant 4
Nieuwe Ontwerprichtlijn Autosnelwegen (NOA)
hoofdrijbaan A7: 120 km/u
Handboek Wegontwerp – Gebiedsontsluitingswegen (gepubliceerd in 2013)
onderliggende wegennet: 60 km/u
Handboek Ontwerpen (turbo)rotondes (gepubliceerd in 2008).
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Dwangpunten
Bestaande brug over Noordhollandsch Kanaal: aan de oostzijde van de bestaande brug is
reeds een fundering aanwezig voor de eventuele uitbreiding van de brug.
Hulpwarmtekracht centrale: de centrale aan de oostzijde van de A7 dient gehandhaafd
te worden.
Bestaande uitwisselpunten toe- en afritten: de toe- en afritten worden aangesloten ter
hoogte van de bestaande kruispunten/rotondes op de Laan der Continenten en de
Zuiddijk.
Aandachtspunten
Weefvaklengte tussen aansluiting Purmerend-Zuid 4 noord en aansluiting Purmerend 5
zuid (L=ca. 410m) voldoet niet aan de richtlijn (L=500m).
Deceleratielengte voor afrit noord, aansluiting Purmerend-Zuid 4 (Ld’=ca. 40m) voldoet
niet aan de richtlijn (Ld’=ca. 120m).
Deceleratielengte voor afrit zuid, aansluiting Purmerend 5 (Ld’=ca. 100m) voldoet niet
aan de richtlijn (Ld’=ca. 180m).
Acceleratielengte voor toerit zuid, aansluiting Purmerend 5 (La=ca. 135m) voldoet niet
aan de richtlijn (La=ca. 215m).
Horizontale boog in toerit zuid, aansluiting Purmerend 5 (R=63m) voldoet niet aan de
richtlijn (R=65m).
De combinatie van bovenstaande tekortkomingen (en in het bijzonder de 1 ste) maakt dat het
ontwerp van de maatregel geen haalbaar ontwerp is.
Investeringskosten
€69 - €127 mln excl. BTW
De investeringskosten worden voornamelijk bepaald door de volgende bouwkosten:
Weg inclusief inrichting, zijnde verhardingen en wegvoorzieningen zoals afwatering,
markering, bermbeveiligingsvoorzieningen, bermpalen en bebording.
Installaties zoals openbare verlichting, wegsignalering (portalen) en
verkeersregelinstallaties.
Grondverzet.
Kunstwerken, zijnde nieuwe kunstwerken en verbreding van de bestaande kunstwerken.
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4.3

Maatregel 33a: Vergroten capaciteit A7 2x3 – rechttrekken A7
Deze maatregel is een verzameling van de maatregelen 3, 34, 35, 36, 37 en 42. Van deze
maatregel zijn vier varianten opgesteld als oplossing voor een zelfde knelpunt, waarvan deze
maatregel er één van is. De overige varianten betreffen maatregel 32a, 32b en 33b.
Omschrijving
Tracé A7 Purmerend uitbreiden naar 2x3 rijstroken, inclusief vluchtstroken.
Vervallen toe- en afritten aansluitingen Purmerend (5, richting het zuiden) en
Purmerend Zuid (4, richting het noorden).
De boog tussen aansluitingen Purmerend (5) en Purmerend-Zuid (4) komt te vervallen
en de A7 wordt rechtdoor getrokken.

Figuur 6: principeoplossing maatregel 33a
Uitgangspunten
MONA ontwerp module 14, variant 5
Nieuwe Ontwerprichtlijn Autosnelwegen (NOA)
hoofdrijbaan A7: 120 km/u
Handboek Wegontwerp – Gebiedsontsluitingswegen (gepubliceerd in 2013)
onderliggende wegennet: 60 km/u
Handboek Ontwerpen (turbo)rotondes (gepubliceerd in 2008)
Bestaande brug over Noordhollandsch Kanaal: de bestaande brug wordt gehandhaafd
en ingericht ten behoeve van de verbinding in het onderliggend wegennet en de
fietsverbinding.
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Dwangpunten
Aansluiting Purmerend 5 zuid:
- de toe- en afritten worden aangesloten op de Laan der Continenten.
- de puntstukken van de toe- en afritten liggen aan de noordzijde van de brug over de
ringvaart.
Aandachtspunten
Het ontwerp van de hoofdrijbaan A7 is gebaseerd op het MONA-ontwerp. Omwille van
de gewijzigde aansluiting op het onderliggend wegennet dient het verticaal alignement
van de hoofdrijbaan A7 i.v.m. de doorrijhoogte ter plaatse van het nieuwe kunstwerk
over de Laan der Continenten aangepast te worden. Deze aanpassing heeft geen
consequenties voor de investeringskosten.
Inrichting / uitstraling van de toegangsweg naar de oostelijke aansluiting Purmerend 5
De fietsverbinding aan oostzijde van de verbindingsweg Purmerend Zuid en Purmerend
dient uitgewerkt te worden in de volgende fase.
-

In het ontwerp en de kostenraming is uitgegaan van het handhaven van de bestaande
brug over het Noordhollandsch Kanaal voor het onderliggend wegennet en de nieuwe
fietsverbinding. Een strakkere bundeling met de A7 is mogelijk indien de bestaande brug
wordt vervangen door een nieuwe brug direct naast de A7 waardoor de overblijvende
percelen/ruimte wellicht efficiënter kunnen worden ingezet.
De investeringskosten zijn echter hoger omwille van het slopen van de bestaande brug
en de aanleg van een nieuwe brug.

Figuur 7: principeoplossing nieuwe brug langs A7
Investeringskosten
€120 - €220 mln excl. BTW
De investeringskosten worden voornamelijk bepaald door de volgende bouwkosten:
Weg inclusief inrichting, zijnde verhardingen en wegvoorzieningen zoals afwatering,
markering, bermbeveiligingsvoorzieningen, bermpalen en bebording.
Installaties zoals openbare verlichting, wegsignalering (portalen) en
verkeersregelinstallaties.
Grondverzet.
Kunstwerken, zijnde nieuwe kunstwerken en aanpassing van de bestaande kunstwerken.
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4.4

Maatregel 33b: Vergroten capaciteit A7 2x3 – rechttrekken A7 verdiepte ligging
Deze maatregel is een verzameling van de maatregelen 3, 34, 35, 36, 37 en 42. Van deze
maatregel zijn vier varianten opgesteld als oplossing voor een zelfde knelpunt, waarvan deze
maatregel er één van is. De overige varianten betreffen maatregel 32a, 32b en 33a.
Omschrijving
Tracé A7 Purmerend uitbreiden naar 2x3 rijstroken, inclusief vluchtstroken.
Vervallen toe- en afritten aansluitingen Purmerend (5, richting het zuiden) en
Purmerend Zuid (4, richting het noorden).
De boog tussen aansluitingen Purmerend (5) en Purmerend-Zuid (4) komt te vervallen
en de A7 wordt rechtdoor getrokken.
Aquaduct aanleggen onder Noordhollandsch Kanaal met aan de noordzijde een
verdiepte ligging tot aan aansluiting Purmerend Noord.
Uitgangspunten
Voor deze maatregel is geen volledig ontwerp uitgewerkt.
Op basis van het ontwerp van maatregel 33a is het verticaal alignement van de A7
uitgewerkt zodat de impact van een verdiepte ligging en het aquaduct bepaald kan
worden ten behoeve van de kostenindicatie.
De kosten voor de aansluitingen op en het onderliggend wegennet zijn gebaseerd op het
ontwerp van maatregel 33a.
Uitgangspunten aquaduct
Vormgeving constructie conform Gouwe Aquaduct
Bestaande brug over Noordhollandsch Kanaal: de bestaande brug wordt gehandhaafd
en ingericht ten behoeve van de verbinding in het onderliggend wegennet en de
fietsverbinding.
Dwangpunten
Niet van toepassing.
Aandachtspunten
Niet van toepassing.
Investeringskosten
€290 - €540 mln excl. BTW
De investeringskosten worden voornamelijk bepaald door de volgende bouwkosten:
Weg inclusief inrichting, zijnde verhardingen en wegvoorzieningen zoals afwatering,
markering, bermbeveiligingsvoorzieningen, bermpalen en bebording.
Installaties zoals openbare verlichting, wegsignalering (portalen) en
verkeersregelinstallaties.
Grondverzet.
Kunstwerken, zijnde nieuwe kunstwerken en aanpassing van de bestaande kunstwerken.
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4.5

Maatregel 39: Vergroten capaciteit Laan der Continenten 2x2 rijstroken
Omschrijving
Betreft de uitbreiding van het wegvak tussen turborotonde Amazonelaan en kruispunt
Aziëlaan naar 2x2 rijstroken.
Realisatie van een nieuwe spoorwegonderdoorgang aan westzijde van de bestaande
onderdoorgang.

Figuur 8: principeoplossing 2x2 rijstroken met nieuwe onderdoorgang spoorlijn
Uitgangspunten
Handboek Wegontwerp – Gebiedsontsluitingswegen (gepubliceerd in 2013)
ASVV 2012
Dwangpunten
Bestaande aansluitingen Amazonelaan en Aziëlaan: de uitbreiding van de Laan der
Continenten wordt aan de noordzijde aangesloten op de bestaande rotonde, aan de
zuidzijde op het bestaande kruispunt.
Bestaande spoorwegonderdoorgang: de nieuwe spoorwegonderdoorgang dient op
voldoende afstand van de bestaande onderdoorgang gerealiseerd te worden.
Aandachtspunten
Benodigde vergunningen voor het werken aan en in de nabijheid van de spoorlijn.
Investeringskosten
€8 - €14 mln excl. BTW
De investeringskosten worden voornamelijk bepaald door de volgende bouwkosten:
Weg inclusief inrichting, zijnde verhardingen en wegvoorzieningen zoals afwatering,
markering, bermbeveiligingsvoorzieningen, bermpalen en bebording.
Installaties zoals openbare verlichting.
Grondverzet.
Kunstwerken, zijnde nieuwe onderdoorgang.
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4.6

Maatregel 42: Vergroten opstelruimte op 3 toeleidende wegen naar
aansluitingen met A7
Deze maatregel is in samenhang onderzocht met de maatregelen 32a, 32b, 33a en 33b.
Omschrijving
De maatregel is verwerkt in de maatregelen 32A/32B/33A en 33B.
Ter plaatse van aansluiting Purmerend-Zuid 4
Turborotondes (knie) bij de aansluitingen voor maatregel 32A/32B/33A/33B.
1 rijstrook + 2 rijstroken onder A7 voor maatregel 32A/32B.
Ter plaatse van aansluiting Purmerend 5
3 Turborotondes (knie) bij de aansluiting voor maatregel 32A.
2 turborotondes (knie) bij de aansluiting voor maatregel 32B.
Ter plaatse van aansluiting Purmerend-Noord 6
Handhaven bestaande aansluitingen.
Uitgangspunten
Handboek Ontwerpen (turbo)rotondes (gepubliceerd in 2008).
Handboek Wegontwerp – Gebiedsontsluitingswegen (gepubliceerd in 2013).
onderliggende wegennet: 60 km/u.
Dwangpunten
Niet van toepassing.
Aandachtspunten
Niet van toepassing.
Investeringskosten
Verwerkt in maatregel 32A, 32B, 33A en 33B
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4.7

Maatregel 176A: Purmerend Zuid – knooppunt Zaandam, vervangen
spitsstrook door volwaardige 3e rijstrook
Van deze maatregel zijn twee varianten opgesteld als oplossing voor een zelfde knelpunt,
waarvan deze maatregel er één van is. De andere variant betreft maatregel 176B.
Omschrijving
Capaciteitsuitbreiding van het tracé A7 tussen Purmerend Zuid en knooppunt Zaandam
door vervanging van de spitstrook door een volwaardige 3de rijstrook met vluchtstrook.

Figuur 9: principeprofiel 2x3 rijstroken
Uitgangspunten
MONA ontwerp module 15 variant 1 met:
Wegvak Purmerend-Zuid - Aansluiting Wormerland/Zaandijk: verbreding in de
middenberm.
Wegvak Aansluiting Wormerland/Zaandijk – knooppunt Zaandam: verbreding in de
buitenberm.
Nieuwe Ontwerprichtlijn Autosnelwegen (NOA)
hoofdrijbaan A7: 120 km/u
Dwangpunten
Natura 2000-gebied: op het zuidelijke gedeelte van de A7, vanaf de Zuiderweg tot aan
knooppunt Zaandam, is aan de oostzijde het Natura 2000-gebied gelegen. Door de
verbreding van de A7 in de buitenberm dient plaatselijk het fietspad langs de A7
ingepast te worden tussen de A7 en het Natura 2000-gebied.
Aandachtspunten
Inpassing fietspad tussen de A7 en het Natura 2000-gebied.
Investeringskosten
€43 - €80 mln excl. BTW
De investeringskosten worden voornamelijk bepaald door de volgende bouwkosten:
Weg inclusief inrichting, zijnde verhardingen en wegvoorzieningen zoals afwatering,
markering, bermbeveiligingsvoorzieningen, bermpalen en bebording
Installaties zoals openbare verlichting en wegsignalering (portalen).
Grondverzet.
Kunstwerken, zijnde nieuwe kunstwerken en verbreding van de bestaande kunstwerken.
Geluidsschermen.
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4.8

Maatregel 176B: Purmerend Zuid – knooppunt Zaandam, capaciteitsuitbreiding
A7 naar 2x4 rijstroken met vluchtstrook
Van deze maatregel zijn twee varianten opgesteld als oplossing voor een zelfde knelpunt,
waarvan deze maatregel er één van is. De andere variant betreft maatregel 176A.
Omschrijving
Capaciteitsuitbreiding van het tracé A7 tussen Purmerend Zuid en knooppunt Zaandam
door vervanging van de huidige indeling met 2x2 rijstroken met spitstrook door een
volwaardige 2x4 rijstroken met vluchtstrook.
Uitgangspunten
MONA ontwerp module 15 variant 2 met:
Wegvak Purmerend-Zuid - Aansluiting Wormerland/Zaandijk: verbreding in de
midden- en buitenberm.
Wegvak Aansluiting Wormerland/Zaandijk – knooppunt Zaandam: verbreding in de
buitenberm.
Nieuwe Ontwerprichtlijn Autosnelwegen (NOA)
hoofdrijbaan A7: 120 km/u
Dwangpunten
Natura 2000-gebied: op het zuidelijke gedeelte van de A7, vanaf de Zuiderweg tot aan
knooppunt Zaandam, is aan de oostzijde het Natura 2000-gebied gelegen. Door de
verbreding van de A7 in de buitenberm wordt plaatselijk het Natura 2000-gebied
aangetast.
Aandachtspunten
Verbreding van A7 naar 2x4 rijstroken is niet mogelijk zonder aantasting van het Natura
2000-gebied.
Inpassing fietspad tussen de A7 en het Natura 2000-gebied.
Investeringskosten
€50 - €90 mln excl. BTW
De investeringskosten worden voornamelijk bepaald door de volgende bouwkosten:
Weg inclusief inrichting, zijnde verhardingen en wegvoorzieningen zoals afwatering,
markering, bermbeveiligingsvoorzieningen, bermpalen en bebording.
Installaties zoals openbare verlichting, wegsignalering (portalen) en
verkeersregelinstallaties.
Grondverzet.
Kunstwerken, zijnde nieuwe kunstwerken en verbreding van de bestaande kunstwerken.
Geluidsschermen.
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4.9

Maatregel 180: Overweg Churchilllaan ongelijkvloers
Omschrijving
Ongelijkvloerse kruising (tunnelbak) van de spoorlijn ter hoogte van de Churchilllaan
voor gemotoriseerd verkeer en langzaam verkeer (fietsers en voetgangers). In de loop
van het onderzoek is deze maatregel aangepast naar alleen een ongelijkvloerse kruising
voor het langzaam verkeer. Deze is in dit ontwerp nog niet verwerkt.

Figuur 10: locatie ongelijkvloerse kruising met spoorlijn
Uitgangspunten
ASVV 2012
Ontwerpwijzer Fietsverkeer (gepubliceerd in 2016)
Om het hoogteverschil voor fietsers en voetgangers te beperken is het fiets- en voetpad
verhoogd aangelegd in de tunnelbak.
Door de aanleg van de ongelijkvloerse kruising met het spoor is de aansluiting van de
Meteorenweg op de Churchilllaan niet meer mogelijk. De woonwijk wordt enkel
ontsloten via de Mercuriusweg.
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Dwangpunten
Kruispunt Van IJssendijkstraat - Doctor J.M. den Uyllaan en Kruispunt HenryDunantstraat – Churchilllaan: de verdiepte ligging wordt tussen de kruispunten
gerealiseerd.
Bestaande bebouwing langs de Churchilllaan: de verdiepte ligging wordt gerealiseerd
met behoud van de bestaande bebouwing.
Spoorlijn Purmerend – Hoofddorp: voor het verticaal alignement is rekening gehouden
met een doorrijhoogte van 4,60m en een constructiedek van 2,00m met een
maaiveldligging van de spoorlijn.
Aandachtspunten
Bereikbaarheid station Purmerend Overwhere met bus. De halteplaatsen kunnen niet in
de verdiepte ligging aangebracht worden.
Eventuele uitbreiding van de fietsstallingen aan noordzijde: door de realisatie van de
ongelijkvloerse kruising zijn de fietsstallingen aan de zuidzijde minder goed bereikbaar
voor het verkeer vanaf het noorden.
Investeringskosten
€23 - €43 mln excl. BTW
De investeringskosten worden voornamelijk bepaald door de volgende bouwkosten:
Weg inclusief inrichting, zijnde verhardingen en wegvoorzieningen zoals afwatering,
markering, bermbeveiligingsvoorzieningen en bebording.
Installaties zoals openbare verlichting en verkeersregelinstallaties.
Grondverzet.
Kunstwerken, zijnde nieuw kunstwerk.
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5

Zaanstreek

5.1

Maatregel 4b 7: Vergroten capaciteit A8 tussen kp Zaandam – kp Coenplein
(2x5)
Omschrijving
Tracé A8 tussen knooppunt Zaandam en knooppunt Coenplein wordt voorzien van 2 x 5
rijstroken met vluchtstrook waarbij de bestaande verharding wordt verbreed aan de
buitenzijde.

Figuur 11: principeprofiel 2x5 rijstroken
Uitgangspunten
MONA ontwerp module 19 variant 3.
Nieuwe Ontwerprichtlijn Autosnelwegen (NOA).
hoofdrijbaan A8: 100 km/h.
De bestaande benzinestations en verzorgingsplaatsen komen te vervallen.
Dwangpunten
Niet van toepassing.
Aandachtspunten:
Onvoldoende turbulentielengte door vermeerdering van rijstroken en weefbewegingen in
relatie tot relatief korte lengtes tussen knooppunten Zaandam en Coenplein en
tussenliggende aansluiting Oostzaan.
Investeringskosten
€27 - €50 mln excl. BTW
In de kostenraming is enkel rekening gehouden met het verwijderen van de bestaande
verzorgingsplaatsen.
De investeringskosten worden voornamelijk bepaald door de volgende bouwkosten:
Weg inclusief inrichting, zijnde verhardingen en wegvoorzieningen zoals afwatering,
markering, bermbeveiligingsvoorzieningen, bermpalen en bebording.
Installaties zoals openbare verlichting en wegsignalering (portalen).
Grondverzet.
Kunstwerken, zijnde verbreding van de bestaande kunstwerken.
Geluidsschermen.
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5.2

Maatregel 4c 7: Vergroten capaciteit A8 tussen kp Zaandam – kp Coenplein
(2x6)
Omschrijving
Tracé A8 tussen knooppunt Zaandam en knooppunt Coenplein wordt voorzien van 2 x 6
rijstroken met vluchtstrook waarbij de bestaande verharding wordt verbreed aan de
buitenzijde.

Figuur 12: principeprofiel 2x6 rijstroken
Uitgangspunten
MONA ontwerp module 19 variant 4.
Nieuwe Ontwerprichtlijn Autosnelwegen (NOA).
hoofdrijbaan A8: 100 km/h.
De bestaande benzinestations en verzorgingsplaatsen komen te vervallen.
Dwangpunten
Niet van toepassing.
Aandachtspunten:
Onvoldoende turbulentielengte door vermeerdering van rijstroken en weefbewegingen in
relatie tot relatief korte lengtes tussen knooppunten Zaandam en Coenplein en
tussenliggende aansluiting Oostzaan.
Investeringskosten
€37 - €70 mln excl. BTW
In de kostenraming is enkel rekening gehouden met het verwijderen van de bestaande
verzorgingsplaatsen.
De investeringskosten worden voornamelijk bepaald door de volgende bouwkosten:
Weg inclusief inrichting, zijnde verhardingen en wegvoorzieningen zoals afwatering,
markering, bermbeveiligingsvoorzieningen, bermpalen en bebording.
Installaties zoals openbare verlichting en wegsignalering (portalen).
Grondverzet.
Kunstwerken, zijnde verbreding van de bestaande kunstwerken.

Achtergronddocument Ontwerp & Kosten
MIRT-verkenning Corridorstudie Amsterdam - Hoorn
projectnummer 0410260.00
14 maart 2017 revisie 1.0
Ministerie van Infrastructuur en Milieu - Directoraat Generaal Bereikbaarheid

5.3

Maatregel 5 6: Aanpassing aan kp Coenplein, richting Coentunnel
Omschrijving
In gebruik nemen van bestaande rijstroken binnen het knooppunt Coenplein door
middel van beperkte fysieke ingrepen.
Voor deze maatregel zijn er 2 varianten beschikbaar:
Variant A:
- Wisselbaan A10 bereikbaar vanaf A10-Noord (rechts uitvoegen).
- A10-West richting A8 drie rijstroken.
- A10-Noord richting A8 drie rijstroken.
- A8 richting A10-Noord 2 rijstroken + spitsstrook.
Variant B:
- Wisselbaan A10 bereikbaar vanaf A10-Noord (links uitvoegen).
- A10-West richting A8 drie rijstroken.
- A10-Noord richting A8 drie rijstroken.
- A8 richting A10Noord 2 rijstroken + spitsstrook.
- Opbreken gedeelte van de overbodig geworden Wisselbaan.
Uitgangspunten
Variant A: MONA ontwerp module 20 variant 1 + module 22 variant 1.
Variant B: MONA ontwerp module 20 variant 2 + module 22 variant 1.
Nieuwe Ontwerprichtlijn Autosnelwegen (NOA).
hoofdrijbaan A8 / A10: 100 km/h.
Bestaande inrichting van de Coentunnel:
4 rijstroken richting Coentunnel vanaf A10Noord en A8.
2 rijstroken op wisselbaan.
4 rijstroken vanuit Coentunnel richting A10Noord en A8.
Dwangpunten
Niet van toepassing.
Aandachtspunten
Turbulentielengte en weefbewegingen tussen knooppunt Coenplein en de aansluiting
Oostzaan.
Investeringskosten
€33 - €60 mln excl. BTW
De investeringskosten worden voornamelijk bepaald door de volgende bouwkosten:
Weg inclusief inrichting, zijnde verhardingen en wegvoorzieningen zoals afwatering,
markering, bermbeveiligingsvoorzieningen, bermpalen en bebording.
Installaties zoals openbare verlichting en wegsignalering (portalen).
Grondverzet.
Kunstwerken, zijnde nieuwe kunstwerken of verbreding van de bestaande kunstwerken.
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5.4

Maatregel 114A: Verbinding tussen N516 Kolkweg en Verl. Stellingweg (S118)
Van deze maatregel zijn twee varianten opgesteld als oplossing voor een zelfde knelpunt,
waarvan deze maatregel er één van is. De andere variant betreft maatregel 114B.
Omschrijving
Capaciteitsuitbreiding oostelijke aansluiting A8:
bypass vanaf afrit naar Thorbeckeweg.
fietstunnel voor fietsverbinding Oostzanerdijk – Skoon
(gelijkvloerse oversteek op het kruispunt komt te vervallen).

Figuur 13: principeoplossing maatregel 114a
Uitgangspunten
Handboek Wegontwerp – Gebiedsontsluitingswegen (gepubliceerd in 2013).
ASVV 2012.
Ontwerpwijzer Fietsverkeer (gepubliceerd in 2016).
Dwangpunten
KW in A8 (Thorbeckeweg): het bestaande kunstwerk in de A8 wordt gehandhaafd.
A8: tussen de Verlengde Stellingweg en de A8 is er beperkt ruimte beschikbaar omwille
van het bestaande grondlichaam van de A8.
Bebouwing bedrijventerrein ‘Skoon’.
Hoogspanningsmasten en – kabels: omwille van de aanwezige hoogspanning is er
gekozen voor een fietstunnel, een fietsbrug is niet inpasbaar zonder consequenties voor
de hoogspanningsleiding.
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Aandachtspunten
Sociale veiligheid in de fietstunnel omwille van de ‘haakse’ hoek.
Investeringskosten
€3 - €6 mln
De investeringskosten worden voornamelijk bepaald door de volgende bouwkosten:
Weg inclusief inrichting, zijnde verhardingen en wegvoorzieningen zoals afwatering,
markering, bermbeveiligingsvoorzieningen, bermpalen en bebording.
Installaties zoals openbare verlichting en verkeersregelinstallaties.
Grondverzet.
Kunstwerken, zijnde nieuwe kunstwerken.

Achtergronddocument Ontwerp & Kosten
MIRT-verkenning Corridorstudie Amsterdam - Hoorn
projectnummer 0410260.00
14 maart 2017 revisie 1.0
Ministerie van Infrastructuur en Milieu - Directoraat Generaal Bereikbaarheid

5.5

Maatregel 114B: Verbinding tussen N516 Kolkweg en Verl. Stellingweg (S118)
Van deze maatregel zijn twee varianten opgesteld als oplossing voor een zelfde knelpunt,
waarvan deze maatregel er één van is. De andere variant betreft maatregel 114A.
Omschrijving
Capaciteitsuitbreiding oostelijke aansluiting A8:
bypass vanaf afrit naar Thorbeckeweg.
bypass vanaf Thorbeckeweg (westzijde A8) naar Verlengde Stellingweg (S118) met
nieuwe onderdoorgang A8.
fietstunnel voor fietsverbinding Oostzanerdijk – Skoon
(gelijkvloerse oversteek op het kruispunt komt te vervallen).

Figuur 14: principeoplossing maatregel 114b
Uitgangspunten
Handboek Wegontwerp – Gebiedsontsluitingswegen (gepubliceerd in 2013).
ASVV 2012.
Ontwerpwijzer Fietsverkeer (gepubliceerd in 2016).
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Dwangpunten
KW in A8 (Thorbeckeweg): het bestaande kunstwerk in de A8 wordt gehandhaafd.
A8: tussen de Verlengde Stellingweg en de A8 is er beperkt ruimte beschikbaar omwille
van het bestaande grondlichaam van de A8.
Bebouwing bedrijventerrein ‘Skoon’.
Hoogspanningsmasten en – kabels: omwille van de aanwezige hoogspanning is er
gekozen voor een fietstunnel, een fietsbrug is niet inpasbaar zonder consequenties voor
de hoogspanningsleiding.
Aandachtspunten
Ontsluiting Depot Noorder IJplas: de nieuwe onderdoorgang A8 is ter plaatse van de
huidige ontsluiting gesitueerd.
Fietsoversteek t.p.v. kruising busbaan en kruising bypass.
Sociale veiligheid in de fietstunnel ‘Verlengde Stellingweg’ omwille van de ‘haakse’ hoek.
Aansluiting op snelfietsroute Zaandam – Amsterdam langs de Oostzanerdijk.
Investeringskosten
€9 - €16 mln excl. BTW
De investeringskosten worden voornamelijk bepaald door de volgende bouwkosten:
Weg inclusief inrichting, zijnde verhardingen en wegvoorzieningen zoals afwatering,
markering, bermbeveiligingsvoorzieningen, bermpalen en bebording.
Installaties zoals openbare verlichting en verkeersregelinstallaties.
Grondverzet.
Kunstwerken, zijnde nieuwe kunstwerken.
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5.6

Maatregel 121A: Aansluiting A8 Zaanstad-Westerkoog 3, tweezijdig maken via
bestaande infrastructuur
Deze maatregel is een verzameling van de maatregelen 121, 122, 124, 128 en 129. Van deze
maatregel zijn twee varianten opgesteld als oplossing voor een zelfde knelpunt, waarvan deze
maatregel er één van is. De andere variant betreft maatregel 121B.
Omschrijving
Bestaande aansluiting Zaanstad-Westerkoog 3 tweezijdig maken, middels:
Zuidelijke aansluiting Klaverblad.
Noordelijke aansluiting Haarlemmermeer (afwijking van MONA).
Verbinden Guisweg – Provinciale Weg middels bestaande Guisweg.

Figuur 15: principeoplossing maatregel 121A
Uitgangspunten
MONA ontwerp module 17, variant 3.
Nieuwe Ontwerprichtlijn Autosnelwegen (NOA).
hoofdrijbaan A8: 120 km/u.
topboog zuidelijke afrit aansluiting Zaanstad-Westerkoog 3, gedimensioneerd op
stopzicht bij 80km/u.
ASVV 2012.
onderliggend wegennet 50km/u.
Vervallen halve aansluiting Zaanstad-Koog 2, aan oostzijde S152.
Zo direct mogelijk aansluiten A8 op S153.
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-

Ongelijkvloerse kruising van de Guisweg met het spoor.
De verdiepte ligging van het spoor ter plaatse van de kruising met de Guisweg is niet
mogelijk omwille van de nabijheid van het station.
Dit betekent dat de Guisweg en de Provincialeweg aangepast moeten worden waarbij 2
opties mogelijk zijn:
een verhoogde ligging van het kruispunt met de aansluitende wegen (hoogte
ca. 7,50m).
een verdiepte ligging van het kruispunt met de aansluitende wegen (diepte
ca. 6,50m).
Een verdiepte ligging met een kruispunt is wat betreft de verkeersveiligheid geen
haalbare oplossing is. De verhoogde ligging is gezien de nabijheid van de bestaande
bebouwing niet op een acceptabele wijze in te passen.

Dwangpunten
Natura 2000 gebied ten zuidwesten van A8/Guisweg
Aandachtspunten
Niet van toepassing.
Investeringskosten
Niet van toepassing.
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5.7

Maatregel 121B: Aansluiting A8 Zaanstad-Westerkoog 3, tweezijdig maken via
nieuwe verbinding aan noordzijde A8
Deze maatregel is een verzameling van de maatregelen 121 en 122, 124, 128 en 129. Van deze
maatregel zijn twee varianten opgesteld als oplossing voor een zelfde knelpunt, waarvan deze
maatregel er één van is. De andere variant betreft maatregel 121A.
Omschrijving
Bestaande aansluiting Zaanstad-Westerkoog 3 tweezijdig maken, middels:
Zuidelijke aansluiting Klaverblad.
Noordelijke aansluiting Haarlemmermeer (afwijking van MONA).
Verbinden Guisweg – Provinciale Weg middels nieuwe verbinding aan noordzijde A8.

Figuur 16: principeoplossing maatregel 121B
Uitgangspunten
MONA ontwerp module 17, variant 3.
Nieuwe Ontwerprichtlijn Autosnelwegen (NOA):
hoofdrijbaan A8: 120 km/u.
topboog zuidelijke afrit aansluiting Zaanstad-Westerkoog 3, gedimensioneerd op
stopzicht bij 80km/u.
ASVV 2012.
onderliggend wegennet 50km/u.
Vervallen halve aansluiting Zaanstad-Koog 2, aan oostzijde S152.
Zo direct mogelijk aansluiten A8 op S153.
Ongelijkvloerse kruising met het spoor door middel van verdiepte ligging van het spoor.
Een verdiepte ligging van het spoor tussen station Koog – Zaandijk en station Koog –
Bloemwijk is mogelijk, maar omwille van de nabijheid van het station is de spoorlijn ter
hoogte van de A8 pas volledig verdiept. Het kruispunt van de nieuwe verbindingsweg
met de S152 is net aan de noordzijde van de A8 ingepast.
De gelijkvloerse spoorwegovergang in de Guisweg komt te vervallen. De Guisweg wordt
afgewaardeerd en opnieuw ingericht.

Achtergronddocument Ontwerp & Kosten
MIRT-verkenning Corridorstudie Amsterdam - Hoorn
projectnummer 0410260.00
14 maart 2017 revisie 1.0
Ministerie van Infrastructuur en Milieu - Directoraat Generaal Bereikbaarheid

Dwangpunten
Kunstwerk in A8 over S152: het kruispunt van de nieuwe verbindingsweg met de S152 is
ingepast aan de noordzijde van de A8 rekening houdend met het bestaande kunstwerk.
Natura 2000 gebied ten zuidwesten van A8/Guisweg.
Aandachtspunten
Aantasting bestaand sportpark en naastliggend bedrijventerrein.
Investeringskosten
€12 - €21 mln excl. BTW
De investeringskosten worden voornamelijk bepaald door de volgende bouwkosten:
Weg inclusief inrichting, zijnde verhardingen en wegvoorzieningen zoals afwatering,
markering, bermbeveiligingsvoorzieningen, bermpalen en bebording.
Installaties zoals openbare verlichting, wegsignalering (portalen) en
verkeersregelinstallaties.
Grondverzet.
Kunstwerken, zijnde nieuwe kunstwerken en verbreding van de bestaande kunstwerken.
Er zijn door ingenieursbureau Movares vier varianten onderzocht voor een verdiepte ligging van
het spoor tussen station Koog – Zaandijk en station Koog - Bloemwijk, zodat aansluiting 3 volledig
gemaakt kan worden en de kruising S153 x Guisweg opgeheven kan worden. De kosten voor deze
varianten zijn:
 Variant 1a = 75 miljoen (tunnelbak op plek bestaande spoor met een tijdelijke omleiding
ten oosten van bestaande spoor).
 Variant 1b = 62 miljoen (tunnelbak op plek bestaande spoor met tijdelijke omleiding ten
westen van bestaande spoor).
 Variant 1c = 98 miljoen (tunnelbak op plek bestaande spoor met tijdelijke omleiding aan
beide kanten van bestaande spoor)..
 Variant 2 = 67 miljoen (tunnelbak ten westen van bestaande spoor) .
Deze kosten komen bovenop de kosten van maatregel 121B.
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5.8

Maatregel 132A: Verbreding N516 Kolkweg
Van deze maatregel zijn twee varianten opgesteld als oplossing voor een zelfde knelpunt,
waarvan deze maatregel er één van is. De andere variant betreft maatregel 132B.
Omschrijving
Verbreding van 2x2 naar 2x3 rijstroken N516 vanaf kruispunt Wibautstraat tot A8/A10.
Behoud busstrook vanaf kruispunt Wibautstraat tot A8/A10.

Figuur 17: principeoplossing maatregel 132A
Uitgangspunten
Handboek Wegontwerp – Gebiedsontsluitingswegen (gepubliceerd in 2013).
Het bestaande kruispunt Ambacht/Westkolkdijk wordt gehandhaafd.
Het kunstwerk Zuidervaart wordt verbreed.
Dwangpunten
Niet van toepassing.
Aandachtspunten
Eventuele consequenties op het kruispunt Wibautstraat / N516 dienen in de volgende
fase bepaald en uitgewerkt te worden.
Investeringskosten
€2 - €4 mln excl. BTW
De investeringskosten worden voornamelijk bepaald door de volgende bouwkosten:
Weg inclusief inrichting, zijnde verhardingen en wegvoorzieningen zoals afwatering,
markering, bermbeveiligingsvoorzieningen en bebording.
Installaties zoals openbare verlichting en verkeersregelinstallaties.
Grondverzet.
Kunstwerken, zijnde verbreding van de bestaande kunstwerken.
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5.9

Maatregel 132B1 / 132B2: Verbreding N516 Kolkweg
Van deze maatregel zijn twee varianten opgesteld als oplossing voor een zelfde knelpunt,
waarvan deze maatregel er één van is. De andere variant betreft maatregel 132A.
Omschrijving
Verbreding van 2x2 naar 2x3 rijstroken N516 vanaf kruispunt Wibautstraat tot A8/A10.
Behoud busstrook vanaf nieuwe haarlemmermeeraansluiting (volgens maatregel 133)
tot A8/A10.
In het ontwerp is een combinatie te zien van de maatregelen 132B en 133.

Figuur 18: principeoplossing 132B1 / 132B2
Uitgangspunten
Handboek Wegontwerp – Stroomwegen (gepubliceerd in 2013).
Handboek Wegontwerp – Gebiedsontsluitingswegen (gepubliceerd in 2013).
onderliggende wegennet: 80 km/u.
ASVV 2012.
Dwangpunten
Niet van toepassing.
Aandachtspunten
Eventuele consequenties op het kruispunt Wibautstraat / N516 dienen in de volgende
fase bepaald en uitgewerkt te worden.
Kosten
132B1 - €24 - €44 mln excl. BTW
132B2 - €29 - €50 mln excl. BTW
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De investeringskosten worden voornamelijk bepaald door de volgende bouwkosten:
Weg inclusief inrichting, zijnde verhardingen en wegvoorzieningen zoals afwatering,
markering, bermbeveiligingsvoorzieningen en bebording.
Installaties zoals openbare verlichting, wegsignalering (portalen) en
verkeersregelinstallaties.
Grondverzet.
Kunstwerken, zijnde nieuwe kunstwerken en verbreding van de bestaande kunstwerken.
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5.10

Maatregel 133: Aansluiting N516 x Vlinder t.b.v. wijk Poelenburg en
Achtersluispolder
Omschrijving
Haarlemmermeeraansluiting, westzijde bestaande 2x2, oostzijde 2x3, tot A8/A10.
Omwille van de ongelijkvloerse aansluiting is het bestaande kruispunt met
Ambacht/Westkolkdijk niet te handhaven. De tussenafstanden tussen het puntstuk van
de in-/uitvoegers en het kruispunt zijn te kort om de benodigde rijstrookwisselingen
mogelijk te maken. De aansluiting van de Westkolkdijk op de N516 komt te vervallen.
Voor de ontsluiting van Ambacht zijn 2 varianten uitgewerkt:
- B1: halve aansluiting Ambacht met keermogelijkheid bij Haarlemmermeeraansluiting.
- B2: ongelijkvloerse kruising Ambacht – Westkolkdijk.
Bij variant B1 is de bereikbaarheid Ambacht vanaf het westen niet gegarandeerd. De
kruispunten bij de aansluiting op de A8 zijn niet geschikt als keermogelijkheid.
Bij variant B2 dient de recente bebouwing (Subway) geamoveerd te worden.
Het ontwerp is opgenomen in tekeningen behorende bij maatregel 132B.
Uitgangspunten
Handboek Wegontwerp – Stroomwegen (gepubliceerd in 2013).
Handboek Wegontwerp – Gebiedsontsluitingswegen (gepubliceerd in 2013).
onderliggende wegennet: 80 km/u.
ASVV 2012.
Dwangpunten
Niet van toepassing.
Aandachtspunten
Aansluiting Westkolkdijk op N516 vervalt: de ontsluiting via Noorder IJ- en Zeedijk
richting haarlemmermeeraansluiting is mogelijk. De benodigde aanpassingen aan de
infrastructuur dienen nader uitgewerkt te worden in de volgende fase. De omvang van
de aanpassingen zijn bij variant B2 naar verwachting groter dan bij variant B1.
De ontsluiting van Ambacht richting de haarlemmermeeraansluiting is ook mogelijk aan
de noordzijde van de N516. Hiervoor dient een nieuwe verbinding gecreëerd te worden
over de Zuidervaart via de Oost-Dorsch. Deze variant is niet verder uitgewerkt omdat in
deze situatie een bedrijventerrein ontsloten wordt via/langs een woonwijk.

Investeringskosten
Investeringskosten zijn opgenomen in maatregel 132B1/132B2
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5.11

Maatregel 139: Afwaarderen A7 Prins Bernhardplein – knooppunt Zaandam
Deze maatregel is verzameling van de maatregelen 139 en 140 en is enkel mogelijk in combinatie
met 154B of 154C.
Omschrijving
De bestaande weg van de A7 wordt ingericht als een gebiedsontsluitingsweg met 2x2
rijstroken en sluit - in knooppunt Zaandam - door middel van een (turbo)rotonde aan op
het hoofdwegennet.
Op N7 (afgewaardeerde A7) wordt een nieuwe (halve) aansluiting gerealiseerd ten
behoeve van ontsluiting Hoornseveld.

Figuur 19: principeoplossing maatregel 139
Uitgangspunten
Handboek Wegontwerp – Stroomwegen (gepubliceerd in 2013).
Handboek Wegontwerp – Gebiedsontsluitingswegen (gepubliceerd in 2013).
De bestaande as van de A7 wordt gehandhaafd.
De doorrijhoogte van de onderdoorgang Sportlaan / Pascalstraat wordt vergroot, in de
huidige situatie is een hoogtebeperking aanwezig (2,80m).
Dwangpunten
Bestaande bebouwing en tankstations langs A7: de halve aansluiting is ingepast met
behoud van de bestaande bebouwing en de tankstations.
Aandachtspunten
Niet van toepassing.
Investeringskosten
€1 - €2 mln excl. BTW
De investeringskosten worden voornamelijk bepaald door de volgende bouwkosten:
Weg inclusief inrichting, zijnde verhardingen en wegvoorzieningen zoals afwatering,
markering, bermbeveiligingsvoorzieningen, bermpalen en bebording.
Installaties zoals openbare verlichting.
Grondverzet.
Kunstwerken, zijnde aanpassing van de bestaande kunstwerken.
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5.12

Maatregel 154A: Richten van de hoofdrichting Purmerend => Amsterdam in
knooppunt Zaandam
Deze maatregel is een verzameling van de maatregelen 154 en 168.
Omschrijving
Aanpassen knooppunt Zaandam, richten van de hoofdrichting A7 / A8 met 2x3
rijstroken.

Figuur 20: principeoplossing maatregel 154A
Uitgangspunten
MONA ontwerp module 18, variant 4
Nieuwe Ontwerprichtlijn Autosnelwegen (NOA)
hoofdrijbaan A7 / A8: 100 km/u
Door de wijzigingen in het knooppunt dienen de bestaande hoogspanningsmasten en –
lijnen aangepast te worden.
De bestaande verbindingsboog van A7 zuid richting A8 west komt te vervallen.
Dwangpunten
Spoorlijn Zaanstad-Purmerend: de A7 kruist de bestaande Spoorlijn ZaanstadPurmerend bovenlangs, de bestaande hoogte van de A7 wordt aangehouden.
Natura2000 grens: de aanpassingen aan het knooppunt dienen bij voorkeur buiten het
Natura2000 gebied gerealiseerd te worden.

Achtergronddocument Ontwerp & Kosten
MIRT-verkenning Corridorstudie Amsterdam - Hoorn
projectnummer 0410260.00
14 maart 2017 revisie 1.0
Ministerie van Infrastructuur en Milieu - Directoraat Generaal Bereikbaarheid

Aandachtspunten
Door het vervallen van de verbindingsboog A7 zuid richting A8 west dient dit verkeer via
het onderliggend wegennet afgewikkeld te worden. De eventuele consequenties voor
het onderliggend wegennet dienen uitgewerkt te worden in de volgende fase.
Inversteringskosten
€90 - €170 mln excl. BTW
De investeringskosten worden voornamelijk bepaald door de volgende bouwkosten:
Weg inclusief inrichting, zijnde verhardingen en wegvoorzieningen zoals afwatering,
markering, bermbeveiligingsvoorzieningen, bermpalen en bebording.
Installaties zoals openbare verlichting en wegsignalering (portalen).
Grondverzet.
Kunstwerken, zijnde nieuwe kunstwerken en verbreding van de bestaande kunstwerken.
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5.13

Maatregel 154B: Richten van de hoofdrichting Purmerend => Amsterdam in
knooppunt Zaandam en afwaarderen A7 richting Prins Bernhardplein
Deze maatregel is een verzameling van de maatregelen 154 en 168. Van deze maatregel zijn twee
varianten opgesteld als oplossing voor een zelfde knelpunt, waarvan deze maatregel er één van
is. De andere variant betreft maatregel 154C. Deze maatregel is enkel mogelijk in combinatie met
maatregel 139/140.

Figuur 21: principeoplossing maatregel 154B
Omschrijving
Betreft een combinatie tussen maatregel 139/140 en 154A.
Omwille van de combinatie worden de bestaande verbindingsbogen A8 west richting A7
zuid en A7 zuid richting A8 oost aangepast en aangesloten op de (turbo)rotonde in de
N7 (afgewaardeerde A7).
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5.14

Maatregel 154C: Richten van de hoofdrichting Purmerend => Amsterdam in
knooppunt Zaandam en afwaarderen A7 richting Prins Bernhardplein
Deze maatregel is een verzameling van de maatregelen 154 en 168. Van deze maatregel zijn twee
varianten opgesteld als oplossing voor een zelfde knelpunt, waarvan deze maatregel er één van
is. De andere varianten betreft maatregel 154B. Deze maatregel is enkel mogelijk in combinatie
met maatregel 139/140.

Figuur 22: principeoplossing maatregel 154C
Omschrijving
Aanpassen knooppunt Zaandam, richten van de hoofdrichting A7 / A8 met 2x3 rijstroken
Overgang naar afgewaardeerde A7 in knooppunt Zaandam door middel van een
haarlemmermeeraansluiting op de verbindingsboog A7 noord richting A8 west.
Uitgangspunten
Nieuwe Ontwerprichtlijn Autosnelwegen (NOA).
hoofdrijbaan A7 / A8: 100 km/u.
Handboek Wegontwerp – Gebiedsontsluitingswegen (gepubliceerd in 2013).
Door de wijzigingen in het knooppunt dienen de bestaande hoogspanningsmasten en –
lijnen aangepast te worden.
De bestaande verbindingsboog van A7 zuid richting A8 west komt te vervallen, het
verkeer van zuid naar west maakt gebruik van de haarlemmermeeraansluiting in het
knooppunt.
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Dwangpunten
Spoorlijn Zaanstad-Purmerend: de A7 kruist de bestaande Spoorlijn ZaanstadPurmerend bovenlangs, de bestaande hoogte van de A7 wordt aangehouden.
Natura2000 grens: de aanpassingen aan het knooppunt dienen bij voorkeur buiten het
Natura2000 gebied gerealiseerd te worden.
Aandachtspunten
De realisatie van het knooppunt is niet mogelijk buiten het Natura2000-gebied.
Investeringskosten
€100 - €187 mln excl. BTW
De investeringskosten worden voornamelijk bepaald door de volgende bouwkosten:
Weg inclusief inrichting, zijnde verhardingen en wegvoorzieningen zoals afwatering,
markering, bermbeveiligingsvoorzieningen, bermpalen en bebording
Installaties zoals openbare verlichting, wegsignalering (portalen) en
verkeersregelinstallaties.
Grondverzet.
Kunstwerken, zijnde nieuwe kunstwerken en verbreding van de bestaande kunstwerken.
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6

Overige maatregelen

6.1

Hoorn – West-Friesland

6.1.1

Maatregel 60 61 62 63 65: Poort van Hoorn
Omschrijving
Bouw van de Poort van Hoorn, met knooppuntontwikkeling, enkele honderden nieuwe
woningen, voorzieningen, parkeerplaatsen (bij Transferium) en aantrekkelijke stationsomgeving.
Voor fietsers en wandelaars komt er bij de kruising Provincialeweg/ Keern een tunnel t.b.v.
veiligheid. Auto’s kunnen dan niet meer via het Keern de binnenstad in. Qua voorzieningen zet
men in op detailhandel, dienstverlening en horeca.
Investeringskosten
Niet van toepassing.
Ontwikkeling is reeds in gang gezet.
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6.2

Purmerend – Waterland

6.2.1

Maatregel 8 13: Verdichten woningen rondom OV – knooppunten
Omschrijving
Deze maatregel bestaat uit het bouwen van woningen in de omgeving van station Purmerend
Overwhere, en daarnaast het ontwikkelen van de infrastructuur van de omgeving om OV en
fietsgebruik te accommoderen. Uitgaande van een woningbouw-opgave voor heel Purmerend,
wordt voor deze maatregel uitgegaan van de bouw van een bepaald aantal woningen op kortere
afstand (1.200 meter) van een OV-knooppunt ten opzichte van een ´willekeurige´ verdeling over
Purmerend.
Investeringskosten
Deze gebiedsontwikkeling wordt door de gemeente (en de grondeigenaar) in gang gezet. Door
het vroege stadium is nog onvoldoende in te schatten wat de kosten van deze ontwikkeling zelf
zijn. De plannen zijn nog niet uitgekristalliseerd. Het grootste deel van de kosten is niet
gekoppeld aan de bereikbaarheid zelf, maar aan de bouw van gebouwen, de aanleg van
infrastructuur in het gebied zelf en alle voorbereidende kosten daarvoor.

6.2.2

Maatregel 14: Verruimen capaciteit en aanpak VRI’s Zuiddijk-route
Omschrijving
Deze maatregel betreft geen fysieke ingreep in het gebied, maar heeft betrekking op de afstelling
van de VRI’s op de route over de Zuiddijk, die de verbinding vormt tussen de aansluiting
Purmerend (5) en de binnenstad van Purmerend.
Investeringskosten
€70 - €130 duizend excl. BTW
De geraamde kosten bestaan voornamelijk uit het vervangen en anders instellen van de VRI’s.
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6.2.3

Maatregel 40: Optimaliseren kruispunten gedempte Where-N235, tweestrooks
fietspad richting ZO-Beemster
Omschrijving
De aanpassing van de VRI’s maakt onderdeel uit van maatregel 14. De hier beschreven maatregel
is slechts noodzakelijk indien de aanpassing van de VRI’s onvoldoende oplossing biedt voor de
doorstroming (zie rapportage Mobiliteit). Een eventuele andere aanleiding voor de reconstructie
van de kruising zou het realiseren van een verbeterde fietsverbinding (maatregel 51, zie
hoofdstuk 6). In dat geval gaat het om een lokale uitwerking.

Figuur 23: kaart met voorgestelde maatregel
Investeringskosten
€70 - €130 duizend excl. BTW
De investeringskosten hebben voornamelijk betrekking op de engineeringskosten die horen bij de
optimalisatie van de installatie(s) ter plaatse. Daarnaast is een inschatting gemaakt van de impact
van bovenstaande.

6.2.4

Maatregel 41: Rotondes Allendelaan – Den Uyllaan naar 2-strooks rotondes
Omschrijving
Aanpassing van de rotondes in de route vanaf het station Purmerend Overwhere naar de N244.
Investeringskosten
€2 - €3 mln excl. BTW
De investeringskosten hebben voornamelijk betrekking op bouwkosten, voortkomend uit de
aanpassingen van - de wegprofielen (verhardingscontructies, opsluitingen, grondverzet)
- de oeverconstructies en de daaraan gelieerde verkeersmaatregelen
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6.3

Zaanstreek

6.3.1

Maatregel 111: Knooppunt ontwikkeling TOD Kogerveld
Omschrijving
De gebiedsopgave voor Kogerveld is het verbeteren van de multimodale bereikbaarheid van de
locatie Kogerveld. Het doel is een combinatie van wonen, voorzieningen, (para)-medische en
zakelijke dienstverlening. De betreffende locaties zijn de extensief gebruikte gebieden (o.a.
sportvelden) ten zuiden van het station en de bedrijfsterreinen ten noorden van het station.
Knooppunt ontwikkeling moet gepaard gaan met een wijziging in de dienstregeling, waarmee het
station intensiever gebruikt wordt.
Investeringskosten
Deze gebiedsontwikkeling wordt door de gemeente (en de grondeigenaar) in gang gezet. Door
het vroege stadium is nog onvoldoende in te schatten wat de kosten van deze ontwikkeling zelf
zijn. De plannen zijn nog niet uitgekristalliseerd. Het grootste deel van de kosten is niet
gekoppeld aan de bereikbaarheid zelf, maar aan de bouw van gebouwen, de aanleg van
infrastructuur in het gebied zelf en alle voorbereidende kosten daarvoor.

6.3.2

Maatregel 112: Knooppunt ontwikkeling TOD Zaandijk Zaanse Schans
Omschrijving
De gebiedsopgave voor Zaandijk Zaanse Schans is binnenstedelijke (her)ontwikkeling in de vorm
van op openbaar vervoer gerichte woonmilieus rondom station Zaandijk Zaanse Schans. Het doel
is een combinatie van wonen, voorzieningen en zakelijke dienstverlening. Knooppunt
ontwikkeling moet gepaard gaan met een wijziging in de dienstregeling, waarmee het station
intensiever gebruikt wordt.
Investeringskosten
Deze gebiedsontwikkeling wordt door de gemeente (en de grondeigenaar) in gang gezet. Door
het vroege stadium is nog onvoldoende in te schatten wat de kosten van deze ontwikkeling zelf
zijn. De plannen zijn nog niet uitgekristalliseerd. Het grootste deel van de kosten is niet
gekoppeld aan de bereikbaarheid zelf, maar aan de bouw van gebouwen, de aanleg van
infrastructuur in het gebied zelf en alle voorbereidende kosten daarvoor.

6.3.3

Maatregel 116 134 138 145: Brugopeningsregimes Zaanstad
Omschrijving
Deze maatregel betreft het aanpassen van het openingsregime van vier bruggen over de Zaan
(Bernhardbrug, Zaanspoorbrug, Willem Alexanderbrug en Coenbrug). Gedacht moet worden aan
een spitsstremming voor de scheepvaart en wellicht verruiming van het regime voor de
scheepvaart buiten de spits. Er ligt hier een keuze tussen verhoging van de Zaanspoorbrug (53) of
de verandering van het openingsregime. In het openingsregime is het uitgangspunt dat de
bruggen tijdens de spitsperiode gesloten blijven voor de scheepvaart. Uitgangspunt is een
sluitingsperiode van 2 uur (7.00 – 9.00 uur en 16.00 – 18.00 uur).
Investeringskosten
€ PM, kosten tbv verloren scheepvaartmogelijkheden, bespreekpunt
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6.3.4

Maatregel 123: Afsluiten A8 afrit 2 Zaandijk
Omschrijving
Afsluiten van af- en toerit Zaandijk (afrit 2) van de A8. Deze maatregel is aan de orde indien
voorzien is in het volledig maken van aansluiting 3 en het ongelijkvloers maken van de
spoorwegovergang Guisweg.
Investeringskosten
Investeringskosten zijn nihil voor het afsluiten van afrit 2.
Investeringskosten voor de sloop van afrit 2 zijn €3 - €5 mln excl. BTW

6.3.5

Maatregel 135: Vaste oeververbinding Noordzeekanaal
Omschrijving
Op dit moment wordt de vorm van de oeververbinding tussen het Hembrugterrein en Westpoort
(bestaande Hempont) nog niet gedefinieerd (tunnel, vaste brug of beweegbare brug). De nadruk
wordt gelegd op de functionaliteit van de oeververbinding. Daarbij wordt gedacht aan:
• Een verbinding voor fietsverkeer en voetgangers
• Een OV-verbinding: R-net kwaliteit: 6x/u Zaandam – Sloterdijk
• Een verbinding voor autoverkeer: 2x2, 70km/u
Wat betreft de ligging is het uitgangspunt dat de oeververbinding nabij de bestaande Hempont
komt, maar onderzoek is wenselijk om de aansluiting op bestaande netwerken en ruimtelijke
ontwikkelingen te optimaliseren. Bij de ontwikkeling zal uiteraard rekening gehouden moeten
worden met de belangen van bestaande activiteiten en bedrijven, net als met de scheepvaart in
de havengebieden en het Noordzeekanaal.
Investeringskosten
Ca. €1 miljard. De investeringskosten zijn ingeschat op basis van een vergelijkbare
oeververbinding. De Blankenburgtunnel is als voorbeeld genomen voor een dergelijke verbinding.
De kosten voor een oeververbinding over een waterverbinding als het Noordzeekanaal
benaderen al snel 1 miljard euro. De meer precieze kosten zijn afhankelijk van aansluitingen op
het onderliggend wegennet, functionaliteiten en vervoersstromen die door de tunnel geleid
moeten worden.
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6.4

Overig

6.4.1

Maatregel 48 52 93 165: Realisatie carpoolplaatsen
Omschrijving
Realisatie van carpoolvoorzieningen bij aansluitingen van de A7 om autodelen te stimuleren. Bij
afrit 8 (Hoorn) betreft het een uitbreiding van een bestaande locatie met 60 plekken. Verder gaat
het om nieuwe locatie(s), soms ter vervanging van locaties die nu illegaal als carpoolplaats
worden gebruikt. Afrit 4, 5 en 6: 100 plekken, afrit 7, 25 plekken, afrit 8, 60 plekken. Naast de
aanleg van deze carpoolplaatsen omvat deze maatregel ook campagnes om het carpoolen te
stimuleren.
Investeringskosten
€200 duizend - €3 mln excl. BTW, sterk afhankelijk van de precieze omstandigheden, omvang en
locaties.
De kosten voor de campagnes zijn niet meegenomen in de investeringskosten.

6.4.2

Maatregel 49: P+R bij Edam - Volendam
Omschrijving
Realisatie van P+R voorziening in de buurt van de Singelweg zodat automobilisten die richting
Amsterdam rijden verder kunnen reizen met de bus en het aantal personenauto’s op de weg
vermindert. Er is plaats voor een terrein van 300 motorvoertuigen. Er is nog geen onderbouwing
voor de noodzaak van 300 motorvoertuigen. Een eerste inschatting is dat een terrein van 100
parkeerplekken redelijk is. Om de effecten niet te beperkt in te schatten wordt er uitgegaan van
een terrein van 200 motorvoertuigen.
Investeringskosten
€1 - €2 mln excl. BTW
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6.4.3

Maatregel 51 55 110: Verbeteren regionale fietsverbindingen
Omschrijving
Verbeteren regionale fietsverbinding Purmerend – Hoorn en regionale fietsverbinding
Purmerend – Zaanstad. Verbeteren fietsinfrastructuur Zaanstreek – regio Purmerend/
Waterland/ Oostzaan. Purmerend-Hoorn is meest kansrijk als regionale fietsroute. PurmerendZaanstad en Omgeving is meest kansrijk als Snelfietsroute (hoger niveau).

Investeringskosten
€27 - €50 mln excl. BTW
De investeringskosten voor de verbindingen zijn gebaseerd op:
 Lengte van routedelen
 Type maatregelen en breedte routedelen
De raming betreft een samenvoeging van beide fietsverbindingen. De raming is gebaseerd op de
raming afgegeven in het onderzoek naar de realisatie van beide routedelen ( Christiaens, 2016).
De totaalbedragen zijn het resultaat van opgemeten oppervlakten vermenigvuldigd met
eenheidsprijzen. Onzekerheden, zoals kabels en leidingen, gebruik damwanden,
grondverwerving, saneringen, etc. zijn in de globale kosteninschatting niet meegenomen. De
bedragen zijn exclusief BTW en exclusief grondverwerving, ruimtelijke procedures, voorbereiding
(VAT-kosten) en directievoering.

6.4.4

Maatregel 57 59: Fietsparkeervoorzieningen bij bushaltes
Omschrijving
Fietsparkeervoorzieningen bij bushaltes langs fietsroutes, waaronder:
Snelfietsroute tussen 't Schouw en Buikslotermeerplein;
 Fietsverbinding Purmerend – Amsterdam;
 Fietsroute Hoorn-Purmerend;
 Zaanstreek - Purmerend/Waterland/Oostzaan.
Investeringskosten
€70 - €130 duizend excl. BTW
Dit betreft het toevoegen van stallingsmogelijkheden voor de fiets. Uitgegaan wordt van ca. 25
plekken per bushalte. Belangrijkste kostenposten betreffen het plaatsen van de
parkeervoorzieningen en het gedeeltelijk vervangen van de bestrating ter plekke.
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6.4.5

Maatregel 64 151: Stimuleren gebruik fiets en e-bike
Omschrijving
Deze maatregel betreft een stimuleringsprogramma zoals B-Riders in Brabant, waarbij zowel fiets
als E-Bike gestimuleerd worden. Dat gebeurt door een app die bijhoudt wanneer en hoeveel km
men fietst en deze informatie zodanig opslaat dat bij de werkgever een financiële beloning kan
worden verkregen. Groter effect wanneer dit gekoppeld wordt aan de (opening van nieuwe)
snelfietsroutes en regionale fietsroutes.
Investeringskosten
€350 - €650 duizend excl. BTW
De belangrijkste kostenpost voor deze maatregel betreft een vergoeding aan de fietsers.
Daarnaast is in de kostenraming rekening gehouden met de ontwikkeling en onderhoud van de
website/appraming en personeelskosten.

6.4.6

Maatregel 107: Realiseren fietsstraat Keern
Omschrijving
Het Keern in Hoorn wordt ingericht als fietsstraat. Hiertoe worden twee onderdoorgangen voor
langzaam verkeer ter plaatse van het Keern gerealiseerd (onder de Provincialeweg en onder het
spoor door). Voor de fietsonderdoorgang onder de Provincialeweg is een voorbereidingskrediet
vrijgegeven. Dit geldt niet voor de onderdoorgang onder het spoor. Deze maatregel staat op de
lange termijn planning. De gecombineerde uitvoering van de fietsstraat wordt in de beoordeling
betrokken.
De investeringskosten voor de realisatie van de fietsstraat zijn gebaseerd op het realiseren van de
onderdoorgang voor langzaam verkeer onder het spoor. Verder zijn belangrijke onderdelen van
de investeringskosten:
 Aanbrengen verhardingen
 Verwijderen bodemverontreiniging
 Opheffen bestaande overweg
 Opnemen en terugleggen spoor
Investeringskosten
€12 - €23 mln excl. BTW

6.4.7

Maatregel 108: Vergroten fietsveiligheid fietsenstalling station Hoorn
Omschrijving
Het vergroten van de veiligheid van de fietsenstalling bij station Hoorn en bij station Hoogkarspel.
Zowel sociale veiligheid als maatregelen tegen diefstal kunnen in één project worden opgepakt.
Gedacht moet worden aan goede verlichting, aanwezigheid van andere mensen of (camera)
bewaking en fysieke ingrepen om de fiets veilig te parkeren, zoals haken om een fietsslot aan
vast te maken te realiseren.
Investeringskosten
€180 - €330 duizend excl. BTW
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De investeringskosten hebben betrekking op het toepassen van (extra) beveiligingscamera’s, een
verbetering van de bordsituatie. Daarnaast is er rekening gehouden met een aanpassing van de
personele bezetting.

6.4.8

Maatregel 16 17 19 68 117 118 152: Werkgeversaanpak
Omschrijving
Voor deze regionale gedragsmaatregel worden met behulp van een uitvoerende of
coördinerende organisatiewerkgevers in de regio aangesproken om met maatregelen en/of
maatregelpakketten te komen die het reizen in de spits met OV of auto doet verminderen.
Resultaat van de maatregelen is het aantal auto- en OV-verplaatsingen in de spits ten behoeve
van het woon-werk verkeer. te verkleinen door alternatieve arrangementen en/of het gebruik
van andere modaliteiten door middel van alternatief vervoer of minder/niet reizen naar werk te
vergroten. Deze werkwijze wordt reeds voor Amsterdam toegepast, maar wordt met deze
maatregelen uitgebreid naar de gehele corridor.
Investeringskosten
€ PM (i.o.m. RWS), Beter benutten

6.4.9

Maatregel 18 164: Spitsmijden
Omschrijving
Bij spitsmijden gaat het om het belonen van mensen om niet met de auto in de spits op een
bepaalde locatie of in een bepaald gebied te komen. (Ze mogen dit doen door een ander tijdstip
of vervoermiddel te kiezen, of door niet te reizen.) Spitsmijden OV is gelijksoortig, met als doel
om reizigers die nu in de spits met het OV reizen beter te spreiden (ook buiten spits of niet
reizen). Het gaat hier om andere doelgroepen dan de woon-werkforens.
Investeringskosten
€3 - €13 mln excl. BTW
De kosten hebben voornamelijk betrekking op de organisatie en bekendmaking. Daarnaast
moeten er fondsen worden gevonden.

6.4.10

Maatregel 21 24 66 120 156 166: DVM/on-trip reisinformatie
Omschrijving
In de regio zijn drie verkeerscentrales actief: verkeerscentrale gemeente Amsterdam, de
provinciale verkeerscentrale Noord-Holland en de verkeerscentrale WNN voor de regio
Noordwest-Nederland van Rijkswaterstaat. Daarbij wordt gebruik gemaakt van coöperatieve,
aanstuurbare VRI’s, zodat verkeer zich optimaal spreid over het onderliggend wegennet en het
hoofdwegennet. Data uitwisseling met NDW en serviceproviders betekent een betere
verspreiding van de aanwijzingen van de verkeerscentrale en meer beslisinformatie voor de
verkeerscentrale.
Investeringskosten
€ PM (i.o.m. RWS), Beter benutten
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6.4.11

Maatregel 69 95: Bedrijfsvervoer
Omschrijving
Bedrijfsvervoer rijdt in het algemeen tussen 8:00 en 10:00 elke 10-15 minuten vanaf een
nabijgelegen treinstation een ronde over een bedrijventerrein of naar bedrijf. In een busje
kunnen ca. 15 mensen meerijden. Uitgegaan wordt van maximaal 180 mensen per dag.
Conservatieve inschatting is 50% bezetting (90 mensen per dag). Daarvan zal een deel reeds met
het OV gaan; uit de auto komt ong. 25%-50%.
Investeringskosten
€0 mln excl. BTW (i.o.m. RWS, Beter Benutten)

6.4.12

Maatregel 70 119: Innovatief mobiliteitsmanagement (met behulp van ITS)
Omschrijving
Mobiliteitsmanagement en ITS zijn beide manieren om het gedrag van mobilisten te beïnvloeden
terwijl ze onderweg zijn. Mobiliteitsmanagement gebruikt gedragsbeïnvloedingstechnieken. ITS
gebruikt technische mogelijkheden zoals wegkantsystemen. Deze zijn tijdens de PraktijkProef
Amsterdam (PPA) uitgetest. In deze maatregel wordt uitgegaan van alleen ITS, waarbij
uitgangspunt is dat de PPA wordt uitgebreid naar de corridor. Pure gedragsbeïnvloeding wordt
beoordeeld in een separate maatregel, zie factsheet 16.
Investeringskosten
€320 - €560 duizend excl. BTW

6.4.13

Maatregel 72: Toepassen DRIPS en PRIS
Omschrijving
Onderzoek kansen en mogelijkheden innovatieve reis-/routeinformatie, bijv d.m.v. in car
systemen zoals navigatie en gebruik van apps voor smartphones.
Investeringskosten
€470 – €880 duizend excl. BTW
In de raming is het bedrag opgenomen voor één DRIP. Dit betreft een all-in bedrag inclusief vdc,
paneel en aansluitingen

6.4.14

Maatregel 97 100 159 160: Goederenvervoer
Omschrijving
Het verminderen van goederenvervoer over de weg oa door het stimuleren van vervoer over het
water. Dit kan een voortzetting zijn van stimuleringsmaatregelen zoals in het programma Beter
Benutten, dat tot en met 2017 loopt. Deze lopen uiteen van het realiseren van overeenkomsten
om goederenvervoer over water te realiseren tot en met het stimuleren van maatregelen om
vervoersstromen te ontkoppelen en “the last mile” naar de stedelijke centra op een andere wijze
vorm te geven (met kleiner meer gebundeld vervoer).
Investeringskosten
€ 1 - € 1,8 mln excl. BTW
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De investeringskosten bestaan voornamelijk uit het inrichten van een ontkoppelpunt voor trailers
(ca. 50st).

6.4.15

Maatregel 105: OV bedrijventerrein Zaanstreek-Zuid
Omschrijving
De bedrijventerreinen Hembrug en Achtersluispolder worden ontsloten met een
openbaarvervoerbusverbinding als aanvulling op de bestaande maatregelen die worden
uitgevoerd in het kader van de ZaanIJtangent (zie website http://www.zaanijtangent.nl/). De
investeringskosten voor deze verbinding worden geschat op €6 mln excl. BTW.
Investeringskosten
€4 - €8 mln excl. BTW

6.4.16

Maatregel 103: Verlenging keerspoor Hoorn Kersenboogerd
Omschrijving
Verlenging van het bestaande keerspoor te Hoorn Kersenboogerd met ca 1 km in noordoostelijke
richting. Doel van deze maatregel is het leefmilieu te verbeteren en te voorkomen dat dit
keerspoor door milieuoverlast op termijn niet meer gebruikt kan worden. De omgevingshinder
voor omwonenden wordt beperkt door het verplaatsen van het keerproces van de sprinter
vanuit bebouwd gebied naar onbewoond gebied.
Investeringskosten
€3 - €5 mln excl. BTW

6.4.17

Maatregel 104: Afteller 4 stations
Omschrijving
Aftellers zijn timers op het station/ halte die aftellen tot het moment dat het sein veilig komt.
Hierdoor kan de trein zo snel mogelijk na het veilig komen van het sein vertrekken. Winst per
trein is 15 seconden per station. Aftellers zijn nuttig bij stations met een gelijkvloerse overweg in
de onmiddellijke nabijheid. Aftellers hebben niet alleen een gunstig effect op de reistijd van de
trein, maar ook de wachttijd voor automobilisten wordt verminderd wat de veiligheid op de
overweg ten goede komt. Gevaarlijk gedrag wordt hiermee verminderd. Het gaat om de volgende
locaties:
 Bij station Bovenkarspel-Grootebroek, overweg Burg. J.N. Stuifbergenlaan;
 Bij station Hoorn, overweg ’t Keern;
 Bij station Hoorn Kersenboogerd, overweg Maasweg aan de noordzijde;
 Bij station Purmerend Overwhere, overweg.
Investeringskosten
€280 - €520 duizend excl. BTW
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6.4.18

Maatregel 142: Verhogen baanvaksnelheid tussen Zaandam-Kogerveld
Omschrijving
Het opheffen van de snelheidsbeperking op het traject tussen Zaandam en Zaandam-Kogerveld
van 40 naar 80 km/uur maakt het mogelijk om vertragingen in de uitvoering van de treindienst in
te lopen, en - zo mogelijk - reistijden conform dienstregeling te verkorten. Ten behoeve van de
veiligheid dient een aantal aanvullende maatregelen gerealiseerd te worden: koppeling van de
overwegaankondiging en bediening aan de VRI; duikboot-constructies rondom de pijlers van de
naastgelegen fly-over; aandachtsribbels en een drempel in het wegdek van de N203; een bord
‘Let op overweg’ op afstand voor de overweg dat kan oplichten; ontsporingsgeleiding over ca.
100 meter aan de Hoornse zijde van de overweg.
Investeringskosten
€560 duizend - €1 mln excl. BTW

6.4.19

Maatregel 143: Glazen wand Zaandam
Omschrijving
Op station Zaandam is een zogenaamde ´glazen wand´ geplaatst. Deze heeft de functie van
windbreker en het verschaffen van de mogelijkheid voor perronmeubilair. Deze glazen wand
belemmert de vrije oversteek op beide eilandperrons. Dit station is een overstapstation, en de
vrije oversteek is een comfortmaatregel. Dit kan meegenomen worden in lopend stationsproject
(overbouwing/entree/liften).
Investeringskosten
€14 - €26 duizend excl. BTW

6.4.20

Maatregel 149: Combineren stations
Omschrijving
Deze maatregel beoogt de twee stations Koog aan de Zaan en Zaandijk Zaanse Schans samen te
voegen. Door de stations met elkaar te combineren tot één station ter hoogte van de kruising A8
ontstaat een kans voor een P+R op deze locatie. Het scheelt bovendien een stop op de
dienstregeling van de lijn richting Alkmaar en levert dus reistijdwinst op.
Investeringskosten
€21 - €39 mln excl. BTW

6.4.21

Maatregel 182: Overweg N247 Warderweg Oosthuizen
Omschrijving
Er liggen bij Oosthuizen twee overwegen vlak bij elkaar: Warderweg en de N247. Beide
overwegen liggen schuin (en niet haaks) op het spoor. Bij deze maatregel wordt overweg
Warderweg verwijderd ten behoeve van de robuustheid van de spoorlijn tussen Amsterdam en
Hoorn. De buslijn (413), die voorheen gebruikmaakte van de overweg Warderweg, is dan
genoodzaakt om het spoor over te steken ter hoogte van de N247.
Investeringskosten
€1 - €3 mln excl. BTW
(kosten aangeleverd door Prorail)
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6.4.22

Maatregel 53: Verhogen spoorbrug Zaan
Omschrijving
Verhoging van de Zaanspoorbrug, zodanig dat zaantankers met 2 lagen containers er onderdoor
kunnen varen vereist een doorvaarthoogte van 5,25 m. Die doorvaarthoogte wordt 7 meter als je
de brug geschikt wil maken voor zaantankers met 3 lagen containers. Deze verhoging is echter
fysiek niet mogelijk in verband met het alingnement. De brug moet beweegbaar blijven. De
Zaanspoorbrug is nu 14 minuten per halfuur open voor vaartuigen; zodat vaartuigen gemiddeld
15 minuten moeten wachten. Voor het spoor betekent dit een beperking in frequentie en
robuustheid. Bij verhoging kan de brug (in de spits) dicht blijven, terwijl veel van de binnenvaart
wel de brug kan passeren. Trein- en scheepvaartverkeer zijn dan beide beter af (voor de
scheepvaart in relatie tot alleen het wijzigen van het brugopeningsregime ). Bij verhogen van de
doorvaarthoogte naar 5,25 meter is er geen verandering in de spoordienstregeling.
Brugverhoging maakt het mogelijk om de frequentie op de Hoornlijn te verhogen.
Investeringskosten
€130 - €230 mln excl. BTW

6.4.23

Maatregel 54 73: Perronverlenging Hoorn
Omschrijving
Verlengen van perron 2 met ca 30 meter op station Hoorn is vereist om op de Hoornlijn met
langere treinen te kunnen rijden. Langere treinen zijn een mogelijke oplossing voor de beperkte
restcapaciteit op de Hoornse lijn. Voor de verlenging dient fysieke ruimte te worden vrijgemaakt.
Variant 1: aan de westkant kan het perron vrij eenvoudig worden verlengd, maar de gelijkvloerse
oversteek voor voetgangers zal dan verminderd toegankelijk zijn vanwege dan halterende treinen
Hiervoor is combinatie met maatregel ongelijkvloerse kruising Keern noodzakelijk. Variant 2 aan
de oostkant wordt bewerkstelligd door wijzigingen aan het rangeerterrein bij het museum
Spoortram.
Investeringskosten
Variant 1: €7 - €13 mln excl. BTW
Variant 2: €7 - €13 mln excl. BTW

6.4.24

Maatregel 96 181: Overweg Stuifberglaan
Omschrijving
Bij station Bovenkarspel-Grootebroek vormt overweg burgemeester J.N. Stuifberglaan een
knelpunt op de weg. M.b.v. een Afteller en een ARI stop-door moet de dichtligtijd te verbeteren
zijn. Dit wordt uitgevoerd als onderdeel van maatregelpakket ´Dichtligtijden van LVO´. De
´Afteller´ valt onder maatregel 104, de Ari Stop-door valt onder deze maatregel.
ARI staat voor ‘Automatische Rijweg Instelling’ en betreft de mogelijkheid om rijwegen voor
treinen automatisch in te laten instellen op treinserienummer. Stop door staat voor Stop-Door
Schakeling (Stop voor halterende trein, Door voor doorgaande trein) en biedt de mogelijkheid om
(via het bediende sein tussen een station en een nabijgelegen overweg) een overweg nabij een
station in geval van een stoppende trein vertraagd te laten sluiten. Dit om de in dat geval langere
en ook fluctuerende wachttijd voor de weggebruikers enigszins te beperken.
Investeringskosten
€0 mln excl. BTW is onderdeel van maatregel 104.
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6.4.25

Maatregel 184: Snelheidsverhoging op het spoor tussen Hoorn Kersenboogerd
en Hoogkarspel
Omschrijving
Snelheidsverhoging op het traject tussen Hoorn Kersenboogerd en Hoogkarspel van 100 naar 130
km/uur maakt het mogelijk om vertragingen in de uitvoering van de treindienst in te lopen, en zo mogelijk - reistijden conform dienstregeling te verkorten. Ten behoeve van de veiligheid dient
de koppeling van de overwegaankondiging/bediening aan de VRI en de overige
veiligheidssystemen aangepast te worden.
Investeringskosten
€2 - €4 mln excl. BTW
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