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1.

Doel presentatie

• Afgelopen maanden zijn in aantal sessie mogelijke ontwerpen voor
knp Zaandam onder de loep genomen; resulterend in keuzes voor
ontwerpen in de verschillende pakketten;
• Ontwerpen zijn gemaakt (EO) voor knp Zaandam varianten, voor A8
Coenplein-Zaandam, voor aanpassing Coenplein, voor aanpassing A8
#2 en #3;
• Op basis van de EO’s zijn kostenramingen gemaakt;
• In deze presentatie neem ik jullie mee in deze resultaten.

2.1 Knp Zaandam (functionele analyse)
• A8 (Coenplein – Zaandam) groeit fors (zie GC analyse 2030H)
• A7 (Zaandam – Purmerend) groeit fors (zie GC analyse 2030H)
• Knooppunt Zaandam dient deze groei te faciliteren
• Knooppunt Zaandam gebouwd in jaren 80 en 90 op A8 als
hoofdrichting; inmiddels is de A7 (kijkend naar de intensiteiten) de
hoofdrichting; dit fenomeen wordt de komende jaren (ook bij
doortrekking A8/A9) niet anders.
• Stroom A8-A7 wordt nu gefaciliteerd met een directe
verbindingsboog (A’dam richting Purmerend) en een semi directe
verbindingsboog (Purmerend – A’dam); beide met 2 rijstroken en
een spitsstrook.

REF 2030H
intensiteiten OS mvt

REF 2030H IC
verhouding OS mvt

2.2 Knp Zaandam (ontwerpopgave)
De uitdaging:
• Bestaande infrastructuur gebouwd in jaren 80-90 met A8 als
hoofdrichting; ontwerpopgave richt zich op A8-A7 als hoofdstroom (in
2030 verhouding 40-60).
• GEEN aanleg door Oostzanerveld mogelijk (juristen RWS); dit is grote
beperking in de ontwerp-opgave;
• juist Oostzanerveld is namelijk DE plek om een hoofdstroom A8-A7 te
faciliteren!! (zie schets volgende slide)
• Daarnaast wordt A7 richting pr. Bernardplein ten westen van het
knooppunt afgewaardeerd tot stadsweg; dit om ontwikkeling in dit
gebied (met name ten noorden van A7) mogelijk te maken voor
gemeente.

Richtlijn conforme boogstralen
voor hoofdrichting A8-A7
door Oostzanerveld; bij geen
belemmeringen Oostzanerveld;

2.2 Knp Zaandam (ontwerpopgave)
Hoe dan wel verder?
Drie hoofdlijnen:
1. A8-A7 wordt nieuwe hoofdrichting (conform de ontwerp richtlijnen);
dit resulteert in ontwerpen door (of net langs) de Jagersplas;

Hoofdrijbaan A8/A7
met ontwerpsnelheid 90km/h
(r=750m)

Doorgaande hoofdrijbaan A8/A7 met
ontwerpsnelheid 90km/h (Rh=750m) is
aangehouden voor de verdere uitwerking
van het ontwerp. (dus al een concessie
gedaan t.a.v. ontwerpsnelheid)

Ontwerp wordt als onhaalbaar beschouwd
vanuit oogpunt kosten en ruimtelijke
inpassing; ontwerp niet verder uitgewerkt

2.2 Knp Zaandam (ontwerpopgave)
Hoe dan wel verder?
Drie hoofdlijnen:
1. A8-A7 wordt nieuwe hoofdrichting (conform de ontwerp richtlijnen);
dit resulteert in ontwerpen door (of net langs) de Jagersplas;
2. A8 (richting westen) blijft hoofdrichting en A8- A7 blijven
verbindingswegen; niet geheel conform richtlijnen, maar in dit geval
geen andere optie mogelijk; hier zijn een aantal ontwerpen aan de
orde geweest (zie volgende slides)

De ontwerp issues:
o A8 verbreden geeft te kort weefvak
tussen lus 1 en 2;
o A8 verbreden geeft issue rijstrookwisselingen vrachtverkeer vanuit
Coenplein (6 naar 3/3);
o Alle (verbindings-)lussen zijn < 85 m en
hebben te korte acceleratielengte of
deceleratielengte;
o Semi directe verbindingsboog geeft
veiligheids-issue bij grotere
verkeersstromen;
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Beoordelingskader ontwerpvarianten
De criteria:
nr criterium
1 Duurzaam veilig

2 ROA richtlijnen

3 Bewegwijzering

4 Kostenraming

De scores:
omschrijving
HF (Human Factor);
weg-categorisering wegen;
netwerk filosofie
boogstralen; weefvaklengte;
acceleratie en deceleratie;
alignement (hor en vert)
lengte van de route; logica van
bewegwijzering; haalbaarheid
bewegwijzering
SSK raming Elementair Ontwerp
(EO); range -30%, +20%

score omschrijving kleur

4

onvoldoende

5

matig

6

voldoende

8

goed

Variant II blanco









Ontwerp uit Zeef 1
Lusje eruit vanwege te korte weefvak
Onvolledig knooppunt leidt tot afwikkeling
op OWN; hiermee is volledig maken A8
#3 noodzakelijk
Rijstrookwisselingen vrachtverkeer A8
vanuit Coenplein (6 naar 3/3)
Verbindingslussen in knp
Ontwerp verder uitgewerkt tot EO en
opgenomen in combipakketten.
Kostenraming (concept, excl.
aanpassingen A8 #3)

In combipakket
MIDDEN A

Elementair Ontwerp
Variant II blanco

variant II blanco
criterium

beoordeling

Duurzaam veilig voldoende

ROA richtlijnen

voldoende

Bewegwijzering matig

lus ontbreekt / knooppunt niet
volledig --> keuze voor andere
route en bewegwijzering

In combipakket
MIDDEN A

Elementair Ontwerp
Variant II blanco

In combipakket
MIDDEN A



Variant II A





Lusje behouden; Rangeerbaan met
ontwerpsnelheid 70km/h voorzien van
een (te) kort weefvak (Lengte ca. 100m
<175m)
Rijstrookwisselingen vrachtverkeer A8
vanuit Coenplein (6 naar 3/3)
Verbindingslussen in knp < 85 m.
Ontwerp niet verder uitgewerkt tot EO en
opgenomen in combipakketten.
Kostenraming (concept) hoger dan
variant II blanco vanwege rangeerbaan

variant IIA
criterium

beoordeling

Duurzaam veilig voldoende

ROA richtlijnen

te kort weefvak /
onvoldoende acceleratie en
onvoldoende deceleratielengtes

Bewegwijzering voldoende



Variant II B





Lusje A8 Zaandam in anders oplossen; is
ingericht als verbindingsboog en eindigt
op rotonde; dit laatste sluit niet aan bij
beleving weggebruiker
Rijstrookwisselingen vrachtverkeer A8
vanuit Coenplein (6 naar 3/3)
Verbindingslussen in knp < 85 m.
Ontwerp niet verder uitgewerkt tot EO en
opgenomen in combipakketten.
Kostenraming (concept) hoger dan vorige
varianten vanwege extra verbindingsboog

variant IIB
criterium

beoordeling

Duurzaam veilig onvoldoende

ROA richtlijnen

matig

Bewegwijzering voldoende

te lange afrit richting Zaandam
die (onverwacht) eindigt op
rotonde
verbindingslussen in
knooppunt zijn krap



Variant II C





Lusje Zaandam naar A8 west oplossen via
OWN; is opgelost middels
Haarlemmermeer; dit laatste sluit niet
aan bij beleving weggebruiker
Rijstrookwisselingen vrachtverkeer A8
vanuit Coenplein (6 naar 3/3)
Verbindingslussen in knp < 85 m.
Ontwerp niet verder uitgewerkt tot EO en
opgenomen in combipakketten.
Kostenraming (concept) hoger dan
variant IIA vanwege extra
verbindingsweg naar A8 west

variant IIC
criterium

beoordeling

Duurzaam veilig matig

ROA richtlijnen

matig

Bewegwijzering matig

onlogische aansluiting
afgewaardeerde A7 deels op
verbindingsweg / deels op A8
verbindingslussen in
knooppunt zijn krap
onlogische route van en naar
Zaandam omwille van aansluiting
op verbindingsweg

Variant II D








Verkeer A8 west richting Purmerend en
vice versa via OWN (Haarlemmermeer)
Knooppunt niet conform Duurzaam Veilig
principe
Compact en overzichtelijk knooppunt
Rijstrookwisselingen vrachtverkeer A8
vanuit Coenplein (6 naar 3/3)
Ontwerp verder uitgewerkt tot EO en
opgenomen in combipakketten.
Kostenraming (concept)

In combipakketten
MIDDEN B en HOOG

Elementair Ontwerp
Variant II D

variant IID
criterium

beoordeling

Duurzaam veilig matig

ROA richtlijnen

Geen volledig knooppunt - verkeer A8 west <> Purmerend wordt afgewikkeld via
onderliggend wegennet.

voldoende

Bewegwijzering voldoende

In combipakketten
MIDDEN B en HOOG

2.2 Knp Zaandam (ontwerpopgave)
Hoe dan wel verder?
Drie hoofdlijnen:
1. A8-A7 wordt nieuwe hoofdrichting (conform de ontwerp richtlijnen);
dit resulteert in ontwerpen door (of net langs) de Jagersplas;
2. A8 (richting westen) blijft hoofdrichting en A8- A7 blijven
verbindingswegen; niet geheel conform richtlijnen, maar in dit geval
geen andere optie mogelijk; hier zijn een aantal ontwerpen aan de
orde geweest (zie volgende slides)
3. Minimale aanpassingen aan knooppunt; bestaande infra (zoveel
mogelijk) hergebruiken.



Variant I A





A8 richting Zaandam tot over knooppunt
2x3; bestaande verbindingswegen A8-A7
blijven 2 rijstroken plus spitsstrook;
Rangeerbaan met ontwerpsnelheid
70km/h voorzien van een (te) kort
weefvak (Lengte ca. 100m <175m)
Verbindingslussen in knooppunt < 85m
waarbij er onvoldoende acceleratie- en
deceleratie-lengte aanwezig is
Ontwerp niet verder uitgewerkt naar EO
vanwege ontwerprichtlijnen.(zie volgende
slide)

variant IA
criterium

beoordeling

Duurzaam veilig voldoende

ROA richtlijnen

onvoldoende

Bewegwijzering voldoende

te kort weefvak / onvoldoende
acceleratie en deceleratielengtes

Variant I A

Toerit A:
Horizontaal alignement
‐ Rh=55m < Rh=85m bij 50km/h
‐ Geen overgangsbogen in te passen
Verticaal alignement
‐ Omwille van de beperkte lengte van de lus is verticaal
alignement conform richtlijnen niet inpasbaar.
Weefvak
‐ Lengte weefvak ca. 100m < 175m bij 70km/h
Acceleratielengte (30km/h‐70km/h)
‐ Benodigde lengte van ca. 110m niet aanwezig (lengte
weefvak is ca. 100m)
Afrit B:
Horizontaal alignement
‐ Rh=65m < Rh=85m bij 50km/h
‐ Combinatie van Rh=65 en Rh=85m
Verticaal alignement
‐ Omwille van de beperkte lengte van de lus is verticaal
alignement conform richtlijnen niet inpasbaar.
Weefvak
‐ Lengte weefvak ca. 100m < 175m bij 70km/h
Afrit C:
Horizontaal alignement
‐ Rh=55m < Rh=85m bij 50km/h
‐ Geen overgangsbogen in te passen
Verticaal alignement
‐ Omwille van de beperkte lengte van de lus is verticaal
alignement conform richtlijnen niet inpasbaar.
Weefvak
‐ Lengte weefvak ca. 120m
Deceleratielengte (90km/h‐30km/h)
‐ Benodigde lengte van ca. 110m niet aanwezig
Verbindingsboog D
‐ Sluit aan op rangeerbaan met een Rh=200m (70km/h)
Verbindingsboog E
‐ Sluit aan op bestaande verbindingsboog met Rh=300m
(70km/h)



Variant I B




A8 richting Zaandam tot over knooppunt
2x3; bestaande verbindingswegen A8-A7
blijven 2 rijstroken plus spitsstrook;
mogelijk verbindingswegen uitbreidbaar
naar 3 rijstroken met vluchtstrook
Verbindingslussen in knooppunt < 85m
waarbij er onvoldoende acceleratie- en
deceleratie-lengte aanwezig is
Ontwerp niet verder uitgewerkt naar EO
vanwege ontwerprichtlijnen.(zie volgende
slide)

variant IB
criterium

beoordeling

Duurzaam veilig voldoende
verbindingslussen in
knooppunt zijn krap
ROA richtlijnen

matig

Bewegwijzering matig

lus ontbreekt / knooppunt niet volledig -->
keuze voor andere route en
bewegwijzering

3.
•
•
•
•
•

Overige ontwerpen

A8 Coenplein – Zaandam 2 x 5
A8 Coenplein – Zaandam 2 x 6
Aanpassingen Coenplein pakket HOOG
Aanpassingen Coenplein pakket MIDDEN
Aanpassingen A8 #2 en #3

Elementair Ontwerp A8
Coenplein - Zaandam
A8 2 x 5
• Extra rijstrook aan rechter rijbaan (zijde Oostzanerveld) vanaf benzinestation
tot knooppunt; Oostzanerveld wordt niet aangetast (ruimte aanwezig)
• Extra rijstrook aan linker rijbaan (zijde Poelenburg) vanaf knooppunt Zaandam
tot aan afrit #1 (N516); ook deze ruimte is beschikbaar; schermen dienen wel
verplaatst
A8 2 x 6
• Zie A8 2x5 plus rijstrook aan Oostzanerveld zijde; Oostzanerveld wordt niet
aangetast (ruimte aanwezig)
• Twee extra rijstroken aan linker rijbaan (zijde Poelenburg) vanaf knooppunt
Zaandam tot aan afrit #1 (N516); ook deze ruimte is beschikbaar; schermen
dienen wel verplaatst; huis bij onderdoorgang Kerkstraat (nr 71) ligt te dicht
bij A8 en blijft niet behouden.

Elementair Ontwerp
aanpassing A8 #3

In combipakket
MIDDEN A

