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Voorstel quickwin maatregelen C AH

Aanleiding
In het startdocument van C orridor Amsterdam – Hoorn is aangegeven dat in deze
studie ook onderzoek wordt gedaan naar mogelijke maatregelen om de
bereikbaarheid op de korte termijn te verbeteren.
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Bijlage(n)
Bijlage 1: Toelichting op de
maatregelen

Doel memo
Informerend en toetsend ten behoeve van besluitvorming ZEEF 1,5 over een
quickwin pakket.
In dit memo wordt een overzicht van mogelijke quickwinmaatregelen gegeven.
Gevraagd wordt of de partijen inhoudelijk kunnen instemmen met deze
maatregelen als quickwinmaatregelen, daarnaast de toetsvraag of binnen de eigen
organisatie hier al op wordt ingezet?
Quickwin maatregelen
In de vorige fasen is een inventarisatie gemaakt van maatregelen die de
bereikbaarheid op de corridor kunnen verbeteren. Deze zijn verder uitgewerkt en
maatregelen zijn oa op basis van kosten en doelbereik getrechterd. Veel van de
uitgewerkte maatregelen zullen een uitgebreide procedure moeten doorlopen,
deze gaan mee in de structuurvisie planMER procedure. Er is ook een deel dat op
korte termijn al zou kunnen worden gerealiseerd.
De maatregelen die op basis van de verdere uitwerking nog binnen de
corridorstudie zijn belegd, maar welke op korte termijn kunnen worden
gerealiseerd zijn in onderstaande tabel opgenomen. Zij zijn onder verdeeld naar
thema.
De uitwerking en realisatie van deze maatregelen ligt dan niet binnen het team
van de verkenning, hiervoor willen wij aansluiten bij andere programma’s.
Daarmee kunnen deze maatregelen versneld overgaan naar de uitwerking en
realisatiefase.

Thema

Maatregel

Spoor infra

Aftellers op stations (2 van 4)
Opheffen snelheidsbeperking tussen Zaandam-Kogerveld
Verwijderen glazen wand Zaandam
Snelheidsverhoging tussen Hoorn Kersenboogerd en
Hoogkarspel
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Verlengen keerspoor Hoorn-Kersenboogerd
Spoor
capaciteit
Fiets
Mobiliteitsmanagement
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"Oprekken van de spitsperiode van 2 naar 3 uur (extra inzet
spits-intercity)
Realiseren regionale fietsverbinding Purmerend - Hoorn
Realiseren fietssnelweg Zaanstad – Purmerend
Werkgeversaanpak
Fietsstimulering
Gebruik multimodale reisinformatie
C arpoolplaatsen
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Bijlage nadere toelichting quickwin pakketten

Datum
6 november 2017

-Fie tsinfra
De quick win-maatregelen voor fietsinfra omvat het gehele fietspakket Midden. Voor e en
nade re toelichting over de maatregelen, scope e n doelbereik van het infrapakket zie bijlage
4 bij stuk ken 9 e DO 3 november 2017.
-Spoor infra
Zie voor e en nadere toelichting over de quickwin -maatregelen voor spoor, bijlage 4 bij
stuk ken 10 e DO 12 december.
-Mobiliteitsmanagement
Voor e en uitgebre idere toelichting op de uitgewe rkte korte termijn maatregelen, zie
hoofdstuk 4 van de concept-rapportage Mobiliteitsmanagement op de C orridor HoornAm ste rdam, Goudappel coffeng en Rebel, 21 november 2017)
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