Schouw regionale fietsverbinding
Purmerend - Zaanstad
• Gericht op de bestemmingen:
• Purmerend: centrum, woonwijk Weidevenne, rest Purmerend
• Zaanstad: centrum, ziekenhuis, bedrijventerrein Kogerveld,
• Oostzaan: bedrijventerrein Kolkweg Noord en Skoon
• Stations en bushaltes (ketenmobiliteit, voor-/natransport)
• Ontwikkelingen: bedrijventerrein Purmerend (in de kom van de A7) en Skoon (Oostzaan)
• Goed befietsbaar maar voor kwaliteit snelfietsroute zijn veel maatregelen nodig
• De Zuiderweg is volgens de Fietstelweek 2015 (beperkte waarnemingen) en de betrokken
contactpersonen van overheden en Fietsersbond) de meest gebruikte en voor de meeste “Zaanse”
bestemming ook de kortste route. Fietsers gebruiken ook ‘feederroutes’ richting dit traject
• Opwaarderen paars gearceerde oost-west verbinding werkt versterkend voor het Melkwegtracé in
Purmerend
• Routes oost en west van de Stootersplas en het Twiske lijken minder kansen te hebben om als
hoogwaardige regionale (snel)fietsroute te ontwikkelen, zijn nuttig voor ontsluiting bedrijven Skoon
en Kolkweg Noord en hebben vooral recreatief karakter
• Gericht investeren lijkt verstandig:
• Fietsstimuleringsprogramma met in ieder geval (gezien de afstand) een E-Bike stimuleringsproject
• Prioriteit leggen bij quick-wins / opwaarderen schakels, werk-met-werk, onderhoudsprogramma’s
(bijv. Zuiderweg waar op korte termijn onderhoud aan de orde lijkt te zijn) en lange termijn kansen
• Bewegwijzering verbeteren
• Herkenbaarheids- en veiligheidsmaatregelen
• Verder nuttige maatregelen:
• Beheer en onderhoud (kwaliteit asfalt en gevaarlijke wegkanten)
• De auto-/snelheidsbeperkende maatregelen voor de fietsers beter en veiliger inrichten

Tibs
p
advies

• Fietsstimulering: budget afspreken van bijv. € 500.000
• Bewegwijzering door NBD laten aanpassen (verfijnen
naar bestemmingen en op alle keuzepunten de juiste
bestemmingen: € 25.000
• Zuiderweg tracé:
• Vervanging verharding fietsbrug in park Zaanstad
• Verlichting fietstunnel A7 ook overdag aan
• Rode asfaltlaag + verlichting fietspaden € 400.000
• Fietsstraat Zuiderweg € 750.000
(let op: lijken op KT werkzaamheden HHKN gepland)
• HHKN verbreden fietspad Oude Provincialeweg
€ 300.000 (ruimtelijk haalbaar?)
• Purmerend € 1 tot 1,5 miljoen: fietsstraat of
tegelfietspad Neckerstraat en fietsbrug Sluisbrug
• Paarse oost-west verbinding € 1 tot 1,5 miljoen :
westzijde verbeteren /nieuw fietspad + aanleg
fietsstraat, midden asfalt reparatie, oostzijde
aanbrengen fietsstroken + verlichting
• Zuidelijk Zaans fietsnetwerk grotendeels op orde (als
werkzaamheden klaar zijn) op 1 locatie na. Fietsstraat
gewenst bij winkels Vermiljoenweg € 180.000. Verder
enkele delen tegels vervangen voor asfalt € 100.000
• Melkwegtracé tot keuzepunt: geen kosten korte
termijn, lange termijn inrichten als fietsstraat of
bredere fietsstroken € 400.000 en € 1,5 miljoen tunnel
• Onbrekende schakel langs spoor (rode lijn) € 8 miljoen*
• Ontbrekende schakel (rode lijn) € 5-6 miljoen*
*incl. grondaankoop, grond-/waterwerk en watercompensatie

Schouw regionale fietsverbinding
Purmerend - Zaanstad

Sluisbrug: geen goede
plek voor fietsers
Vrijlliggend fietspad
3-3,5 m rood en
“reflecterend”

3

Fietsstraat (asfalt) of
vrijliggend fietspad (tegels):
keuze in proces bij
gemeente Purmerend

Vrijlliggend fietspad 2
meter grijs asfalt

2
4

1

3

F1
Melkwegtracé

Werkzaamheden: komt
vrijliggend tweerichtingsfietspad

F2

20 t/23: druk verkeer en met
name recreatieve waarde

Fietsroute in Purmerend uit voorrang.
Oversteek Donaulaan is inmiddels aangepast

26 t/m 28: fietsstroken rood
Alleen bestemmingsverkeer in
ochtendspits. Cameraregistratie
kentekens auto’s.
Geen fietsvoorzieningen
bij winkels voor. Klinkers

Tibs
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Tunnel wordt aangepast:
voetpad 1 zijde, iets breder
fietspad. Op (lange) termijn
tunnel verlengen tot overzijde
Amazonelaan

Schouw regionale fietsverbinding
Purmerend - Zaanstad

11: gebruikers hebben
last van overgang
daglicht-tunnel en zien
graag ook overdag de
lichten in de tunnel aan

8: idee om mogelijk op
lange termijn ontbrekende
fietsschakel te realiseren
(meerwaarde voor hockey
vereniging)

5

10: grijs fietspad zonder
verlichting, wel
beheersaandachtspunten

12 + 13:
Fietsbrug, fietspaden (2x
kruispunt uit de
voorrang) en fietsstraat

8

Geen fietsvoorzieningen,
recent geasfalteerd

5
6

Smalle fietssuggestiestroken,
werkzaamheden lijken gepland

7
Geen fietsvoorzieningen,
niet/nauwelijks verlichting

7
9

8

X

Oostzaan: brede fietsstroken.
Op diverse locaties reparatie /
vernieuwen asfalt vereist

Woonstraat

Hekje op aansluiting
recreatief fietspad

Fietspad slechte
kwaliteit verharding

Tibs
p
advies

Schouw regionale fietsverbinding
Purmerend - Zaanstad
Groslijst mogelijke maatregelen*
Nr Deel van de route

1

Sluisbrug

2

Neckerstraat of
Thorbeckekade

Lengte
(m eter) Huidige stand van zaken

70

Mogelijke m aatregel (RF = regionale fietsroute, SFR = snelfietsroute)

RF: bredere brug met daarop 1,5-2 m brede rode fietsstroken
Geen fietsvoorzieningen op krappe Sluisbrug. In
periode 2018-2020 is brug aan onderhoud toe.
Project is ook opgenomen in Investeringsagenda SFR: apart fietsbrug aan de noordzijde Sluisbrug (kosten gebaseerd op refentieproject
Fiets van de Stadsregio Amsterdam
Purmerend met "licht" materiaal)

Wegbeheerder

Provincie
NoordHolland

SRA fiets- kosten regionale
netw erk fietsroute

kosten
snelfietsroute

€ 4.500.000
Ja

€ 1.300.000

3

4

Oude Provincialeweg en
Neckerstraat

Oude Provincialeweg

375

Reconstructie hoofdrijbaan. Keuze voor
tegelfietspad in twee richtingen (ten koste van
bomen) of fietsstraat in asfalt

RF: tegelfietspad ten kosten van bomen langs Neckerstraat, financiering nog niet rond
SFR: fietsstraat (rood asfalt) via Thorbeckestraat, financiering nog niet rond

300

Vrijliggend tweerichtingsfietspad 3-3,5 meter
RF: geen maatregelen
rood en daarna reflecterend asfalt. Grotendeels
verlicht via hoofdrijbaan. Oversteek in de
SFR: geen maatregelen
voorrang

700

Tweerichtingsfietspad, 2m, grijs grof asfalt
(enkele oneffenheden na beheer), verlichting via
hoofdrijbaan. Mogelijk in toekomst
mogelijkheden bij ontwikkeling bedrijventerrein
kom A7 / Beusebos

Gemeente
Purmerend

Gemeente
Purmerend

Ja

€ 200.000
Ja

€ 200.000
Hoogheemraadschap

Ja
€ 300.000

RF: geen maatregelen
5

Fietsroute op dijk langs
Munnikdijkweg

6

Zuiderweg (ten oosten
van Oosterdwarsweg)

7

Zuiderweg (ten westen
van Oosterdwarsweg)

950

1600

4000

RF+: rode asfaltlaag
Vrijliggend tweerichtingsfietspad 2,5 meter grijs
SFR optie 1: aanbrengen fietsstraat op Munnikdijkweg
(middenmarkering). Grotendeels onverlicht
SFR optie 2: verbreden naar 3,5-4 m (rood asfalt) en aanbrengen verlichting, is alleen
(beperkt licht via verlichting hoofdrijbaan).
haalbaar bij dijkverbreding (maar waarschijnlijk niet haalbaar) (kosten dijkverbreding zijn
niet meegerekend)
60 km/uur-weg (tussen 06.00-09.00 uur autovrij) RF: aanbrengen zo breed mogelijke fietsstroken grijs
zonder met nieuw asfalt, zonder
RF+: aanbrengen zo breed mogelijke fietsstroken rood
fietvoorzieningen of markering. Verlichting
SFR: realiseren fietsstraat
aanwezig. Wordt in de winter goed gestrooid
60 km/uur-weg (tussen 06.00-09.00 uur autovrij) RF: aanbrengen zo breed mogelijke fietsstroken grijs + nieuwe asfaltlaag
zonder met matige/slechte kwaliteit asfalt (lijkt RF: aanbrengen zo breed mogelijke fietsstroken rood
op korte termijn onderhoud gepland),
fietssuggestiestroken 0,75m grijs. Verlichting SFR: realiseren fietsstraat
aanwezig. Wordt in de winter goed gestrooid

8

Ontbrekende schakel

2400

Langs de ringvaart (langs hockeyvereniging).
Maatregel is alternatief als de Zuiderweg geen
snelfietsroute kan worden, ook aansluitende
dijkroute moet dan worden opgepakt

9

Tussen A7 en Zuiderweg

150

Tweerichtingsfietspad, 2,5-2,7m, grijs goede
kwaliteit asfalt, beperkt verlicht

2000

Tweerichtingsfietspad, 2,5-2,7m, grijs slechte
kwaliteit asfalt, beperkt verlicht

10

11

12

13

Fietspad oostzijde A7

Fietstunel A7

Fietstunnel grijs asfalt, verlichting alleen in
avond/nacht aan

De Watering - A7

Tweerichtingsfietspad, 3-3,5m, grijs goede
kwaliteit asfalt, verlicht

Park - De Watering

200

850

Tweerichtingsfietspad (2,7-3,5m, rood goede
kwaliteit asfalt) en fietssttaat, verlicht, 2
oversteken uit de voorrang, kwaliteit asfalt
bruggetje park Zaandam slecht

14

Fietspad A7 Stationsstraat

1500

Tweerichtingsfietspad, 2,5m, grijs slechte
kwaliteit (grof) asfalt, niet verlicht

15

Stationsstraat

750

Woonstraat met klinkers en autoparkeren

3000

Wellicht een meekoppelkans (waarschijnlijk
alleen haalbaar bij een aanpassing van het
spoor, bijv. een verdubbling van het spoor)

X

Ontbrekende schakel

Vervolg groslijst op volgende bladzijde

Tibs
p
advies

RF: aanleg nieuw tweerichtingsfietspad 2,5 meter grijs asfalt (verlicht)
SFR: aanleg nieuw tweerichtingsfietspad 3,5-4 meter rood asfalt (verlicht). Kosten moeilijk in
te schatten. Zonder grondaankopen en beperkt grondwerk: bovenste bedrag. Incl.
grondaankoop, grond-/waterwerk en watercompensatie: onderste bedrag
RF: geen maatregelen
RF+: aanbrengen kantmarkering en verlichting
SFR: aanbrengen rood asfalt, kantmarkering en verlichting
RF: geen maatregelen
RF+: aanbrengen nieuwe asfaltlaag, kantmarkering en verlichting
SFR: aanbrengen rood asfalt, kantmarkering en verlichting
Verlichting ook overdag aan

n.v.t.
€ 90.000
Hoogheemraadschap

€ 100.000

Ja

€ 400.000
€ 15.000
Hoogheemraadschap

€ 120.000

Ja

€ 220.000
€ 200.000
Hoogheemraadschap

€ 300.000
Ja
€ 550.000
€ 200.000

Hoogheemraadschap

Nee

Hoogheemraadschap

Ja

€ 1.000.000
€ 6.000.000
n.v.t.
€ 5.000
€ 20.000
n.v.t.

Hoogheemraadschap

Ja

Zaanstad

Ja

€ 200.000
€ 250.000

RF: geen maatregelen
RF+: aanbrengen kantmarkering

n.v.t.
n.v.t.

RF: verbreden naar 3m en aanbrengen soepel grijs afsalt
SFR: verbreden naar 3,5-4 m (rood asfalt) is alleen haalbaar bij kap bomenrij (maar
waarschijnlijk niet haalbaar i.v.m. beschikbare ruimte en bomen) en/of in het kader van
ontwikkeling bedrijventerrein kom A7 / Beusebos (meekoppelen)

€ 80.000

P.M.

Zaanstad

Ja

€ 1.500

SFR: aanbrengen rood asfalt en kantmarkering

€ 25.000

RF: geen maatregelen
Zaanstad

Ja

Hoogheemraadschap

Ja

Oostzaan

Ja

n.v.t.

SFR: aanbrengen rood asfalt fietsbruggetje, oversteken in de voorrang en kantmarkering
RF: aanbrengen nieuwe asfaltlaag
RF+: aanbrengen nieuwe asfaltlaag, kantmarkering en verlichting
SFR: aanbrengen rood asfalt, kantmarkering en verlichting
SFR/RF: aanbrengen fietsstraat
RF: aanleg nieuw tweerichtingsfietspad 2,5 meter grijs asfalt (verlicht)
SFR: aanleg nieuw tweerichtingsfietspad 3,5-4 meter rood asfalt (verlicht). Kosten moeilijk in
te schatten. Incl. grondaankoop, grond-/waterwerk en watercompensatie (op basis
referentieproject)

P.M.

n.v.t.

€ 40.000

Prorail ism
Hoogheemraadschap

€ 100.000
€ 150.000
€ 400.000
€ 500.000
P.M.
Nog niet

€ 8.000.000

*De beschreven globale kosten zijn berekend aan de hand van:
— Lengte van routedelen
— Type maatregelen en breedte routedelen
— Eenheidsprijzen die ook gebruikt zijn voor andere te ontwikkelen snelfietsroutes in Nederland
De totaalbedragen zijn het resultaat van opgemeten oppervlakten te vermenigvuldigen met
eenheidsprijzen. Onzekerheden, zoals kabels en leidingen, gebruik damwanden, grondverwerving,
saneringen, etc. zijn in de globale kosteninschatting niet meegenomen. Bij de verdere uitwerking
van de maatregelen moet bekeken worden of deze onzekerheden op de specifieke locatie aan de
orde zijn. De bedragen zijn exclusief BTW en exclusief grondverwerving, ruimtelijke procedures,
voorbereiding (VAT-kosten) en directievoering.
In een volgende planvormingsfase dienen de tracés van de snelfietsroute uitgewerkt te worden
tot een schetsontwerp waarbij bovenstaande zaken en daaruit voor vloeiende kosten ook
duidelijk worden. Enkele inhoudelijke keuze ten aanzien van de tracés en/of te nemen
maatregelen kunnen daarvan af hangen.

Schouw regionale fietsverbinding
Purmerend - Zaanstad
Groslijst mogelijke maatregelen* (vervolg)
Deel van de route

Zaansfietsnetwerk
tussen Peperstraat en A8

Stationsstraat
(Oostzaan) - A8

Lengte
(m eter) Huidige stand van zaken

3200

3500

Grotendeels op orde, tijdens schouw aanleg
fietspad Poelenburg. Fiets op rijbaan met
klinkers bij Vermiljoenweg en bij brug
tegelverharding

Mogelijke m aatregel (RF = regionale fietsroute, SFR = snelfietsroute)

Oostzaan

2100

Oostzaan - Purmerland

1200

60 km/uur-weg zonder met prima asfalt, zonder RF: geen maatregelen
fietvoorzieningen of markering. Beperkt
RF+: aanbrengen kantmarkering en verlichting
verlichting aanwezig (vooral westelijk deel)
SFR: aanbrengen fietsstraat of bredere rode fietsstroken

Purmerland - Spoorpad

Spoorpad - Zambezilaan

Zambezilaan Melkwegbrug

Kruispunt N235 Aziëlaan/Australiëlaan
Feeder Wormerpad Oostzanerijweg

1700

600

350

2000

-

1500

Ja
€ 280.000

n.v.t.
Oostzaan

Ja

n.v.t.
Oostzaan

Ja

Hoogheemraadschap

Ja

€ 250.000

€ 160.000
€ 120.000
Landsmeer

Ja

SFR-alternatief: vrijliggend fietspad (3m breed rood asfalt lijkt wellicht haalbaar in
combinatie met rijbaan versmallen). SRA gaat dit laten onderzoeken
RF: geen maatregelen

Tweerichtingsfietspad, 4-5m, rode goede kwaliteit
asfalt (1 klein deel wordt dit jaar gerealiseerd), RF: geen maatregelen
deels met kantstrook voetgangers, 3x oversteek
uit voorrang, fietstunnel is smaller maar wordt
aangepast (1 zijde voetpad, iets breder dan nu SFR: fietstunnel verlengen tot onder Amazonelaan. I.v.m. verkeersveiligheid de overige
oversteken uit de voorrang houden
voor fietsers), verlichting aanwezig
Als knelpunt benoemd in MIRT-verkenning, zowel RF: geen maatregelen
voor de auto als voor de fiets. Nu een kruispunt
SFR: realisatie fietstunnel en/of verleggen fietstracé
met VRI
RF: geen maatregelen
SFR: verbreden tot 3,4-4 meter, aanbrengen rood asfalt en verlichting (kosten grondverzet, verwerving en evt. watercompensatie, etc. zijn niet meegerekend)
(Deel)trajecten

Totaal algemene maatregelen

€ 50.000
€ 50.000

RF+: aanbrengen nieuwe asfaltlaag en wit verven betonnen randen
SFR: aanbrengen fietsstraat of bredere rode fietsstroken en verwijderen betonnen randen

€ 20.000

n.v.t.

RF: uitvoeren reparaties/wegdekverbeteringen en wit verven betonnen randen

Fietssuggestiestroken, rood, 1m. Verlicht. Tussen
SFR: aanbrengen fietsstraat of bredere rode fietsstroken
07.00-09.00 verbod autoverkeer m.u.v.
SFR-alternatief: vrijliggend fietspad (3m breed rood asfalt lijkt wellicht haalbaar in
bestemmingsverkeer
combinatie met rijbaan versmallen). SRA gaat dit laten onderzoeken
RF: geen maatregelen
Fietssuggestiestroken, rood, 1m. Verlicht. Tussen
SFR: aanbrengen fietsstraat of bredere rode fietsstroken
07.00-09.00 verbod autoverkeer m.u.v.
SFR-alternatief: vrijliggend fietspad (3m breed rood asfalt lijkt wellicht haalbaar in
bestemmingsverkeer
combinatie met rijbaan versmallen). SRA gaat dit laten onderzoeken

Onverplicht fietspad grijs asfalt (smal)

kosten
snelfietsroute

n.v.t.
Zaanstad

Fietssuggestiestroken, rood, 1m. Asfalt grootste
RF: aanbrengen nieuwe asfaltlaag op slechte stukken
delen prima kwaliteit, maar op veel plekken
slechte wegkanten of klinkers ingezet na
SFR: aanbrengen fietsstraat of bredere rode fietsstroken
reparatiewerk. Verlicht.

Purmerland

SRA fiets- kosten regionale
netw erk fietsroute

SFR: aanbrengen fietsstaat Vermiljoenweg en tegels vervangen door asfalt

Wisselende kwaliteit (meestal
RF: niet opnemen als regionale fietsroute
fietssuggestiestroken (deels rood/grijs), soms op
rijbaan), wegversmallingen/punaises/ plateaus,
druk met verkeer. Sluit minder goed aan op
Zaanse bestemmingen. Vooral een belang als SFR: niet opnemen als snelfietsroute
feeder en lokaal en recreatief fietsnetwerk

Fietssuggestiestroken, rood, 1m, matige kwaliteit.
Verlicht. Tussen 07.00-09.00 verbod autoverkeer
m.u.v. bestemmingsverkeer --> camerabewaking.
Plateau en wegversmalling. Nabij Oostzanerdijk
gevaarlijke betonnen randen langs
rijbaan/fietsstrook

Wegbeheerder

RF: geen maatregelen

€ 250.000
P.M.
n.v.t.

Hoogheemraadschap

€ 90.000

Ja

P.M.
n.v.t.
Purmerend

€ 50.000

Ja

P.M.

Purmerend

Ja

n.v.t.

€ 1.500.000
n.v.t.
Purmerend

Ja
€ 2.000.000

Hoogheemraadschap

n.v.t.
Nee
€ 600.000
kosten regionale
fietsroute

kosten
snelfietsroute

€ 315.000

€ 880.000

Totaal alle infrastructurele maatregelen

€ 5.981.500

€ 22.305.000

Zuiderwegtracé (maatregel 1 t/m 13)

€ 5.491.500

€ 10.825.000

€ 220.000

€ 1.310.000

Paarse oost-west verbinding (maatregel 14, 15, 24 en 25)
Zuidelijk Zaans fietsnetwerk (maatregel 16 t/m 19)
Melkwegtracé (maatregel 26 t/m 30, niet gerekend met realisatie vrijliggend fietspad)

€0

€ 280.000

€ 120.000

€ 1.890.000

*De beschreven globale kosten zijn berekend aan de hand van:
— Lengte van routedelen
— Type maatregelen en breedte routedelen
— Eenheidsprijzen die ook gebruikt zijn voor andere te ontwikkelen snelfietsroutes in Nederland

Tibs
p
advies

De totaalbedragen zijn het resultaat van opgemeten oppervlakten te vermenigvuldigen met
eenheidsprijzen. Onzekerheden, zoals kabels en leidingen, gebruik damwanden, grondverwerving,
saneringen, etc. zijn in de globale kosteninschatting niet meegenomen. Bij de verdere uitwerking
van de maatregelen moet bekeken worden of deze onzekerheden op de specifieke locatie aan de
orde zijn. De bedragen zijn exclusief BTW en exclusief grondverwerving, ruimtelijke procedures,
voorbereiding (VAT-kosten) en directievoering.
In een volgende planvormingsfase dienen de tracés van de snelfietsroute uitgewerkt te worden
tot een schetsontwerp waarbij bovenstaande zaken en daaruit voor vloeiende kosten ook
duidelijk worden. Enkele inhoudelijke keuze ten aanzien van de tracés en/of te nemen
maatregelen kunnen daarvan af hangen.

