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Omschrijving maatregel
De doorstroming op de Provinciale weg door Hoorn verbeteren
door gebruik te maken van de bestaande infrastructuur, met
uitzondering van de nieuw aan te leggen aansluiting
“doorgetrokken Maelsonstraat”. De turborotonde in de
omgeving van de A7 wordt vervangen door een verkeerslicht
geregeld kruispunt.De voorgestelde oplossing gaat uit van het
koppelen van verkeerslichten en daarmee toepassen van een
zogenaamde verbeterde groene golf. Tevens wordt een aantal
ongelijkvloerse verbindingen voor langzaam verkeer
gerealiseerd, namelijk ter hoogte van ’t Keern en de
Liornastraat.
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€ 22.000.000 – 40.000.000,- excl. BTW

* Onzekerheidsmarge van de kosten in deze fase van onderzoek is 30%

Randvoorwaarden
De wachttijden op de zijwegen en voor overstekend langzaam verkeer moeten binnen de perken blijven en ook de verkeersveiligheid
moet gewaarborgd.

Samenhang met andere maatregelen
60 Poort van Hoorn
74 Vergroten capaciteit A7
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Effect op bereikbaarheid
Het principe van een groene golf kan alleen worden toegepast als de afstanden tussen de kruispunten groot genoeg zijn om
tussendoor een zijrichting groen te geven, of als de afstand zo kort is dat de kruispunten gekoppeld worden. In de basis is het
grootste voordeel van een groene golf een verbeterde doorstroming voor de hoofdrichting, een belangrijk nadeel is dat verkeer op
de zijtakken langer moet wachten en daarom een grotere verliestijd kent.
Om voor dit specifieke traject tot een correcte conclusie te komen is meer informatie benodigd. In theorie zou een groene golf voor
de hoofdrichting, lokaal een verbeterde reistijd, IC-verhouding en kruispunt verzadiging betekenen, voor de zijrichtingen zal dit
echter (enigszins) negatief beïnvloed worden.
Door de ongelijkvloerse kruising van het langzaam verkeer zal de reistijd, IC-verhouding en kruispuntverzadiging voor het langzaam
verkeer verbeteren, op het volledige traject zal dit echter verwaarloosbaar zijn.

Effect op leefomgeving
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