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Omschrijving maatregel
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/).
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Effect op bereikbaarheid
Het realiseren van OV naar de bedrijventerreinen Zaanstreek-Zuid heeft een beperkt positief effect op het autoverkeer. Door de
maatregelen zullen meer mensen in plaats van de auto met het openbaar vervoer reizen. Dit is vooral een lokaal effect. Op de
schaal van de gehele corridor is het effect verwaarloosbaar op alle onderdelen. Het extra aanbieden van OV naar bedrijventerreinen
zal tevens leiden tot een positief effect op de bereikbaarheid met OV (lokaal). Voor de fiets en de A10 is het effect verwaarloosbaar.
Gebruik van de fiets wordt niet gestimuleerd en door de ligging van de bedrijventerreinen en de richting van de spits heeft het
bereikbaar maken van deze terreinen in Zaanstreek-Zuid met het OV geen invloed op de maatgevende spitsrichtingen.
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