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Samenvatting
Het motto van deze planstudie is 'De bus stopt alleen op de halte'. Dit is de ambitie voor
de HOV Zaancorridor; snel, comfortabel, stipt, betrouwbaar en frequent openbaar vervoer
tussen Amsterdam en Zaanstad. In de volgende figuur zijn de voorkeurstracés afgebeeld.

Figuur 1 Voorkeurstracés HOV Zaancorridor

Een aantal maatregelen kan al op korte termijn genomen worden. Dit zijn de no regretmaatregelen. In de volgende tabel worden de no regret maatregelen per gemeente
weergegeven.
Stadsdeel Noord
Maatregelen

Kruispunt Noorder
IJ- en Zeedijk Westkolkdijk
Kruispunt
Verlengde
Stellingweg
Molenaarsweg
Kruispunt
IJdoornlaan
Vorticellaweg
Klaprozenweg

Gemeente Zaanstad
€62.000

Rotonde
Kepplerstraat Vermiljoenweg

€60.000

€191.000

€1.120.000

€15.300.000

Totale kosten
€16.673.000
Tabel 1 Kosten no regret maatregelen per gemeente

€60.000

Tabel 2 toont van de no regretmaatregelen de verhouding tussen aanlegkosten en
exploitatiebesparingen op jaarbasis.
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Jaarlijkse exploitatiebesparing

Infrastructurele
jaarbasis
€6.100

kosten

op

HOV A Zaanse Schans - Van €32.807
Hasseltweg
HOV B NS station Zaandam - €98.420
€71.650
Buikslotermeerplein
Tabel 2 Verhouding tussen aanlegkosten en besparingen van no regret maatregelen

30 km/u maatregelen
Bij een snelheid van 30 km/u krijgt de Zaancorridor waar mogelijk een vrije baan en
absolute prioriteit op de kruispunten. De Zaancorridor stopt alleen nog op de haltes. Bij
een snelheid van 30 km/u is er sprake van een groei van het aantal reizigers en reizigerskilometers van respectievelijk 20% en 40%. Bijna de helft van de nieuwe openbaar
vervoer passagiers is afkomstig uit de auto.
Besparingen en kosten per maatregelpakket
Verschillende maatregelpakketten zijn qua aanlegkosten en exploitatiebesparingen met
elkaar vergeleken. In de volgende tabellen de resultaten voor lijnen A en B. Daarbij moet
opgemerkt worden dat
• de uitgangssituatie inclusief het parallel lopende project Klaprozenweg is, voor
dit project is het budget al vrijgemaakt;
• sommige maatregelen hebben betrekking op zowel lijn A als lijn B, in de tabellen
zijn de kosten steeds per lijn uitgesplitst.
HOV A Zaanse
Schans - Van
Hasseltweg

rijtijd in
minuten

gemiddelde
snelheid

Aanlegkosten in mln.

Jaarlijkse
exploitatiebesparing

n.v.t
0,2
44,1

Cumulatief
€
15,3
€
15,5
€
60,8

Exploitatiekosten bij DRU is
€90

Uitgangssituatie
No-regretpakket
Versnellingsmaatregelen
30 km/u pakket

39,1
38,8
36,7

25,1 km/u
25,3 km/u
26,7 km/u

€
€
€

€
€
€

4.275.820
4.243.013
4.013.365

€
€

n.v.t.
32.807
262.454

32,1

30,4 km/u

€

36,2

€

€

3.510.328

€

765.492

Extra

97

Tabel 3 Berekening rijtijd- en DRU-besparing Zaancorridorlijn A

Ook voor HOV B zijn de belangrijkste cijfers in een tabel bijeengebracht.
HOV B Zaanse
Schans - Van
Hasseltweg

rijtijd in
minuten

gemiddelde
snelheid

Aanlegkosten in mln.

Exploitatiekosten bij DRU is
€90

Jaarlijkse
exploitatiebesparing

n.v.t.
1,4
1,5

Cumulatief
€
n.v.t.
€
1,4
€
2,9

Uitgangssituatie
No-regretpakket
Versnellingsmaatregelen
30 km/u pakket

38,7
37,8
35,1

21,8
22,4
24,1

€
€
€

€
€
€

4.232.077
4.133.657
3.838.396

€
€
€

n.v.t.
98.420
393.682

27,1

30,7

€

63,1

€

€

2.963.548

€

1.268.529

Extra

66

Tabel 4 Berekening rijtijd- en DRU-besparing Zaancorridorlijn B

Conclusies
Op de HOV Zaancorridor wordt gestreefd naar een gemiddelde snelheid van 30 km/u,
volgens het motto 'De bus stopt alleen op de halte'. Op de HOV Zaancorridor worden
bussen ingezet, voor vertramming ontbreekt het aan voldoende reizigerspotentieel.
In deze planstudie zijn drie maatregelpakketten uitgewerkt waarmee op de corridor een
aanzienlijke snelheidswinst en een verhoging van de betrouwbaarheid kan worden
geboekt;
1. het pakket no regretmaatregelen, waarmee al op korte termijn ca. 2012 rijtijdwinst kan worden behaald. De no regret maatregelen verdienen zichzelf direct te-
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rug door de jaarlijkse besparing op de exploitatie. Een totaalbedrag van (beide
lijnen) €1,4 mln (exclusief het project Klaprozenweg) aan maatregelen levert een
jaarlijkse exploitatiebesparing op van ca. €131.000;
2. het pakket versnellingsmaatregelen. De kosten bedragen ca. €64 mln. Dit pakket
leidt tot ca. 2015 tot een verhoging van de gemiddelde snelheid van de bus tot
respectievelijk 26,7 en 24,1 km/u, een aanmerkelijke verbetering van de betrouwbaarheid en een besparing in de exploitatiekosten van ca. €650.000 per
jaar. Alhoewel met het pakket versnellingsmaatregelen de HOV streefwaarde van
30 km/u gemiddeld niet wordt gehaald, is wel sprake van goed openbaar vervoer.
3. het pakket 30 km/u maatregelen, nodig om een gemiddelde snelheid van 30
km/u te halen. Dit kost op lijn A ca. €97 mln, en op lijn B ca. €66 mln. De jaarlijkse exploitatiebesparingen bedragen per lijn respectievelijk ca. €765.000 en
€1.270.000. Vooral op lijn A, tussen Zaanse Schans en Van Hasseltweg, worden
forse ingrepen voorgesteld, zoals ongelijkvloerse kruisingen van het Prins Bernhardplein en het kruispunt Thorbeckeweg - Wibautstraat. Deze snelheid leidt tot
een groei van het aantal reizigers en het aantal reizigerskilometers van respectievelijk 20% en 40%. Vooralsnog is het niet realistisch deze gemiddelde snelheid
te ambiëren, gezien de hoge kosten en de ingrijpende ruimtelijke maatregelen
die hiermee gepaard gaan.
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Inleiding
Doel van deze studie
Het doel van deze studie 'De bus stopt alleen op de halte' is het realiseren van hoogwaardig openbaar vervoer tussen Amsterdam en Zaandam. In de bestaande situatie zijn de
noordelijke IJ-oevers en delen in het oosten van Zaandam niet ontsloten per trein,
waardoor openbaar vervoerreizigers zijn aangewezen op het regionaal openbaar
busvervoer. Juist in deze zone is een aantal belangrijke ontwikkelingen gaande én
gepland. Zo wordt de ingebruikname van de Noord-Zuidlijn verwacht in 2017, wordt de
NDSM werf verder ontwikkeld en werkt de gemeente Zaanstad aan het ambitieuze plan
Inverdan. In de OV Visie 2010 - 2030 van de Stadsregio Amsterdam wordt gesteld dat er
een slag gemaakt moet worden in de verbetering van het openbaar vervoer in de
Zaancorridor.
De busverbinding tussen NS station Zaandam en de noordelijke IJ-oevers is onder project
RN3 opgenomen in het Actieprogramma Regionaal OV, dat een looptijd heeft tot 2020.
Het actieprogramma omschrijft het project als een hoogwaardige bus-as op de verbinding
Amsterdam - Zaandam-oost en de Noordelijke IJ-oevers, plus een doorkoppeling naar
Zeeburgereiland. Daarnaast wordt aandacht gevraagd voor ruimtelijke reserveringen voor
eventuele toekomstige verrailing. Het AROV project RN4 behelst daarnaast nog een
mogelijke tweede HOV-as in Amsterdam-Noord, aansluitend op het Buikslotermeerplein.
De AROV subsidiebijdrage van het Rijk bedraagt 45,56%. Voor de HOV Zaancorridor
bedraagt de 45,56% een bedrag tot een maximum van €60 mln. Voor eventuele exploitatieverliezen in de eerste drie jaar van de nieuwe HOV Zaancorridor is het Rijk bereid €8,4
mln. te subsidiëren (45,56% van €14,8 mln). In het AROV zijn de concrete vooronderstellingen met betrekking tot de reizigersgroei dan ook opgenomen: een groei van 1,7 miljoen
reizigers per jaar in de uitgangssituatie naar 4,7 miljoen na aanleg.

2.2

Verkenningenstudie XTNT
Voorafgaand aan deze planstudie is in juni 2009, als afsluiting van de verkenningenfase,
de Verkenningenstudie vastgesteld. De belangrijkste constateringen in de Verkenningenstudie waren de volgende;
• tot 2020 kan worden volstaan met een busverbinding. Voor opwaardering tot
verrailing (tram of metro) komen pas na 2020 de plannen voor de benodigde,
substantiële stedelijke intensivering tot ontwikkeling (woningbouw en arbeidsplaatsen);
• de beste oplossing voor het openbaar vervoer in het gebied is niet één, maar
twee HOV buslijnen. In Amsterdam worden de noord-zuidlijnhaltes Van Hasseltweg en Buikslotermeerplein bediend, in Zaandam de NS stations Zaandam en
Kogerveld. Deze beide lijnen worden ondersteund door het onderliggend net;
• de verbinding via Oostzaan valt af. De HOV kan niet voldoende snelheid en doorstroming ontwikkelen. Oostzaan blijft bediend door andere buslijnen. Ook in verband met de bouw van de tweede Coentunnel aan de oostzijde van de bestaande
buis, is de verstoringskans aan de westzijde van de A8 minder en geniet dit tracé
de voorkeur;
• in de verkenningenstudie stelde XTNT dat verschillende infrastructurele ingrepen
op kruispuntniveau voorlopig zouden voldoen, om een goede doorstroming en
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een gemiddelde snelheid van 30 km/u te kunnen halen. En dat vrije busbanen
nog niet nodig zouden zijn. XTNT becijferde de kosten voor de minimaal benodigde voorzieningen op €10 à 15 mln.

2.3

Doel en resultaat
De stadsregio werkt normaliter in de volgorde planstudiefase, gevolgd door de planuitwerkingsfase. Tijdens een planstudiefase worden maatregelen uitgewerkt tot op
schetsontwerpniveau. De schetsontwerpen worden vervolgens tijdens de planuitwerkingsfase verder gedetailleerd en uitgewerkt tot voorlopig ontwerp of definitief ontwerp.
In dit project is besloten tot een verweving van beide fases. Dit leidt in dit geval concreet
tot gedragen voorkeurstracés voor de HOV Zaancorridor, diverse versnellingsmaatregelen
die worden uitgewerkt tot schetsontwerp en een pakket van 'no-regret' maatregelen, die
tot op voorlopig ontwerp-niveau zijn uitgewerkt. Voor de no-regret maatregelen kan op
korte termijn de voorbereidingsfase starten.
No-regret maatregelen zijn maatregelen die op korte termijn genomen kunnen worden om
de doorstroming van de HOV Zaancorridor te verbeteren. Belangrijke voorwaarde is ('noregret') dat aanleg robuust is, met andere woorden; aanleg is voor langere tijd. Daarbij
kunnen in dit project twee verschillende situaties onderscheiden worden: of de maatregel
zou in een uiteindelijk aan te leggen vrije busbaan ingepast kunnen worden, of de
maatregel is relatief bescheiden en financieel redelijk dat er binnen enkele jaren sprake is
van het 'terugverdienen' ervan. Daarbij kan gedacht worden aan kleine fysieke ingrepen.
Het doel van deze planstudie is om te komen tot;
• een door alle partijen gedragen voorkeursvariant voor beide HOV tracés;
• kostenramingen;
• een no-regret maatregelenpakket;
• een studie van de mogelijkheden vrije busbanen te creëren;
• een quick scan voor de kansen om de HOV corridor te vertrammen;
• een faseringsplan voor de uitvoering.
Het beoogde resultaat is een besluit, te nemen door het bestuur van de Stadsregio
Amsterdam, en voor te leggen aan de raden van Amsterdam en Zaanstad en de stadsdeelraad van Amsterdam-Noord. Met het besluit wordt gekozen voor de voorkeurstracés en
het op korte termijn uit te werken no regret pakket. Met deze eindrapportage wordt
invulling gegeven aan de planfase en vormt daarmee de basis voor bestuurlijke besluitvorming over hoogwaardig openbaar vervoer in de Zaancorridor.

2.4

Tussenrapportage
Medio 2010 is de tussenrapportage vastgesteld. Daarbij werden twee principekeuzes
gemaakt;
1. de voorkeurstracés van de HOV Zaancorridor in stadsdeel Amsterdam-Noord en in
de gemeente Zaanstad;
2. het pakket aan voorzieningen die het geschiktst zijn om de doorstroming van het
HOV te faciliteren en welke daarvan op no-regret basis getroffen kunnen worden.
In de tweede fase van dit project is een aantal maatregelen, waaronder de de no-regret
maatregelen uitgewerkt. Daarnaast zijn de consequenties van de wens om gemiddeld 30
km/u te rijden, vertramming van de Zaancorridor, een verlegging via de Achtersluispolder,
de vervoerwaarde en de doorstroming geïnventariseerd. In het faseringsplan is een
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voorstel gedaan voor de planning van uitvoering. Deze eindrapportage vervangt de
tussenrapportage geheel.

2.5

Leeswijzer
Deze eindrapportage bestaat uit tien hoofdstukken. De basis wordt gelegd in de
hoofdstukken één tot en met vier waarin de samenvatting, de inleiding, Hoogwaardig
Openbaar Vervoer en de procesbeschrijving aan de orde komen. De romp wordt gevormd
door de hoofdstukken vijf tot en negen. Daarin komen achtereenvolgens aan de orde de
voorkeurstracés, de vervoerwaarde, de knelpuntenanalyse van de voorkeurstracés, de
verbetervoorstellen en het vervolg. Hoofdstuk tien sluit af met de conclusies.
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Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV)
Definitie HOV
Ambitie voor de HOV Zaancorridor is de buslijnen vorm te geven door middel van het
principe Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV). Voor de HOV Zaancorridor betekent het
HOV-uitgangspunt concreet dat de inrichting gebeurt volgens de zogenaamde 'topeisen'
in het Programma van Eisen - R-net. Het R-net staat voor het net van herkenbare,
betrouwbare lijnen en haltes in de Metropool Regio Amsterdam. De haltes krijgen een
eigen uitstraling en moeten voldoen aan hoge kwaliteitseisen, zoals het voorzien in
dynamische reizigers informatie. Belangrijke infrastructuurgerelateerde punten zijn de
geëiste snelheid en de betrouwbaarheid.
Definitie HOV
• snel (streefwaarde in stedelijk gebied 30 km/u of meer, dit is inclusief halteren);
• frequent ( minimaal 6 keer per uur in de spits, en 4 keer per uur in de daluren);
• betrouwbaar (verstoringen minder dan 5% van de reistijd);
• direct (de VF-factor) de verhouding van de reistijd deur tot deur met andere
modaliteiten is 1,5 of minder);
• comfortabel (trillingsarm, goed verwarmde en verlichte voertuigen en opstapfaciliteiten);
• herkenbaar (waaronder uitstraling en imago vallen, maar ook gemak en
informatie).

3.2

Vertramming
De plannen voor de Zaancorridor komen voort uit de initiële wens van de gemeente
Zaanstad de metro-noordzuidlijn door te trekken naar Zaanstad. De vervoervraag was
daarvoor echter niet voldoende en stond in ieder geval niet in verhouding tot de kostprijs
van een dergelijke verbinding. De HOV bus kwam er als alternatief voor in de plaats. In
deze paragraaf worden de resultaten van een quick scan geschetst naar de mogelijkheid
om de Zaancorridor als tramverbinding uit te voeren. De uitgebreide resultaten zijn te
vinden in bijlage 14.
Inpassing
De kosten van vertramming worden geraamd op ca. €280 miljoen. In Amsterdam en in
grote delen van Zaanstad zijn er naar verwachting weinig fysieke problemen bij vertramming. Inpassing in die gebieden heeft nauwelijks gevolgen voor de aanlegkosten, en sterk
positieve gevolgen voor de mogelijk te rijden snelheden. In het centrum van Zaandam
echter, ontbreekt de fysieke ruimte. Daar zullen opstallen gesloopt moeten worden om de
tram in te kunnen passen. Verder zijn er in de gemeente Zaanstad geen reële opties om
het tramnet uit te breiden. In Amsterdam zijn die er wel. Daar is het goed mogelijk de lijn
ten oosten van het Buikslotermeerplein te verlengen naar Nieuwendam; dat spaart veel
busritten. De trambaan zou mogelijk via de Schellingwouderbrug doorgetrokken kunnen
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worden naar het tot ontwikkeling komende Zeeburgereiland (woningbouw, werken, sport,
recreatie). Daar staat een remise en is er een aansluiting op het tramnet zodat de isolatie
van de Zaancorridor wordt opgeheven. Een verlengingsoptie naar het Centraal Station is
weliswaar technisch mogelijk, maar vanwege de kruising van het IJ zeer kostbaar. Een
ander nadeel is dat de lijn dan deels parallel loopt met de Noord-Zuidlijn.
Eilandbedrijf
Mocht de Zaancorridor vertramd worden, dan is er, als er geen aansluiting is op het
tramnet en de tramvoorzieningen (zoals de remise) ten zuiden van het IJ, sprake van een
'eilandbedrijf'. Toch is een eilandbedrijf niet onoverkomelijk. Het vraag een beter
geoutilleerd uitgeruste stalling dan een eenvoudige remise. Voor grotere schades en
revisies moet een tram per oplegger naar een centrale werkplaats. Dat is met de huidige
transporttechnieken nauwelijks een probleem, ook niet voor wat betreft de kosten. Wel is
er een ruimere materieelreserve nodig dan bij een niet-geïsoleerde tramlijn. Voor
ondersteuning bij verstoringen en bij defecten aan infrastructuur of materieel kan
eenvoudig gesteund worden op de tramvoorzieningen van de zuidzijde van het IJ.
Vervoerwaarde
Qua vervoerwaarde is er alleen voldoende vraag te verwachten om één van beide assen,
bij voorkeur die tussen de Van Hasseltweg en NS Station Kogerveld, te vertrammen. Dat
kan alleen wanneer er geen parallel busvervoer plaats vindt en het busnet perfect op de
tramlijn is ingericht en afgestemd. De vervoerwaarde zal bij een vertramde Zaancorridor
steeds lager zijn dan met een busdienst. Dat komt door de extra overstappen die een deel
van de reizigers zal moeten ondernemen - de tram kan immers niet doorrijden naar
Amsterdam Centraal Station. Dat betreft enerzijds de reizigers die een bestemming
hebben verder dan Amsterdam Centraal buiten het Noordzuidlijngebied, en anderzijds de
reizigers die een herkomst of bestemming hebben buiten het bereik van de tramlijn, en
binnen het bereik van de andere Zaancorridortak. Geconcludeerd kan worden dat een
vertramde Zaancorridor, noodzakelijkerwijs op één as, een slechtere vervoervoorziening
biedt dan een busverbinding met twee lijnen, zoals die in deze eindrapportage wordt
bestudeerd. Zie hiervoor ook bijlage 14.

3.3

Infrastructuur voor HOV bussen
Een aantal specifieke eisen aan de weginfrastructuur moet zorgen voor de gemiddeld
hoge snelheid: Gestrekte rijstroken, zo min mogelijk bochten en grotere onderlinge
halteafstanden. Het in- en afrijden van haltes kan zonder veel snelheid te verliezen. De
Zaancorridor heeft bij VRI’s steeds absolute prioriteit. Kruispunten kunnen zonder
noemenswaardig snelheidsverlies worden gepasseerd.
Afhankelijk van de intensiteit van het overige verkeer, worden er al dan niet busstroken
ingericht. Kruispunt worden ongelijkvloers gepasseerd en/of conflicterende verkeersrichtingen worden vergrendeld. De VRI’s beschikken over verre inmeldingen. De inmeldingslocatie is zodanig gepositioneerd dat de bus zonder remmen het kruispunt kan
benaderen en passeren.
Haltehavens zijn zodanig vormgegeven dat de bussen over de gehele buslengte nauw
aansluitend op het perron kunnen halteren. Haltes liggen bij voorkeur na een kruispunt.
Daardoor wordt het oponthoud door een halte tot een minimum gereduceerd. Vanuit het
MRA-net zijn er voor de inrichting en vormgeving van haltes nog specifieke eisen
opgesteld, bijvoorbeeld over de maatvoering van de perrons en de reizigersinformatie
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(Dynamische Reizigersinformatiesystemen DRIS). Vanwege de grotere halte-afstanden
worden de haltes ruim voorzien van fietsparkeerstallingen.

3.4

Zuidtangent
Een voorbeeld van geslaagd HOV is de Zuidtangent, de buslijn tussen Haarlem en
Amsterdam-Zuidoost. Deze lijndienst is over grote delen voorzien van eigen busbanen en
infrastructuur, en kent relatief weinig haltes. Daarnaast is sprake van een geheel eigen
huisstijl en marketing. Gevolg is een snelle (gemiddelde snelheid 35 km/u), comfortabele, betrouwbare lijndienst die momenteel 60% meer reizigers trekt dan verwacht, reizigers
die in spitsuren 16 bussen per richting per uur kunnen nemen. Een van de indicatoren van
de aantrekkingskracht van de Zuidtangent is de grote vraag naar fietsparkeervoorzieningen bij de haltes. In Ouderkerk aan de Amstel is sprake van een tekort aan fietsparkeervoorzieningen, ondanks het grote aantal fietsenrekken dat al geplaatst is.
Er is een aantal belangrijke factoren dat de hoge gemiddelde snelheid en de grote
betrouwbaarheid van de Zuidtangent verklaart. Ten eerste maakt de Zuidtangent over een
groot deel van het traject gebruik van wegen buiten de bebouwde kom. Hier kan de
Zuidtangent hoge snelheden bereiken (de Zuidtangent maakt zelfs gebruik van de A9) en
is sprake van een lage haltedichtheid (gemiddeld elke 1,9 km een halte). In de bebouwde
kom is vaak sprake van eigen infrastructuur, busbanen, bruggen (over de N201) en een
aquaduct (onder de Haarlemmer Ringvaart). Door de hoge gemiddelde snelheid is de
totale reistijd afgenomen.

Figuur 2 Hoogwaardig openbaar vervoer: de Zuidtangent

HOV in Almere
Dat hoogwaardig openbaar vervoer niet per se een gemiddelde snelheid van 30 km/u
haalt, blijkt uit het Almeerse bussysteem Maxx. Maxx kent een net van vrije busbanen en
absolute prioriteit op de kruispunten. Wel is er – omwille van de sociale veiligheid – een
gesloten instapregime. De gemiddelde snelheid op lijn 1 (de zwaarste lijn) is 25 km/u in
de daluren, en 24 km/u tijdens de spitsuren. De halte-afstanden zijn zo’n 550-700 meter.

3.5

Halte-indeling
Een belangrijk middel om de gemiddelde snelheid en de betrouwbaarheid van de HOV
Zaancorridor te vergroten is het vergroten van de afstanden tussen de haltes. In delen van
Zaandam is er bijvoorbeeld elke 200 à 300 meter een halte. Doel is de gemiddelde halte
afstand te vergroten. Uitgangspunt is dat er maximaal eenmaal overgestapt hoeft te
worden om het centrum van Amsterdam te bereiken.
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In het kader van de nieuwe concessie Zaanstreek (ingaand per december 2010) is een
voorlopige halte-indeling voorgesteld die reeds inspeelt op de HOV Zaancorridor. Daarbij
was de basisgedachte dat, door circa vijf haltes per lijn op te heffen en andere samen te
voegen, de gemiddelde halteafstand vergroot werd tot gemiddeld één kilometer. Met
andere woorden, gemiddeld elke 1000 meter is er een halte. Met deze nieuwe halte
indeling is in deze studie rekening mee gehouden. Overigens is een halte-afstand van één
kilometer nog steeds een hoge dichtheid. In hoofdstuk 8 wordt een voorstel voor de
nieuwe halte-indeling uitgewerkt in het pakket 30 km/u maatregelen.

3.6

Kader
De versnellingsmaatregelen zijn beoordeeld en beschreven door middel van een kader.
Dit kader fungeert als afwegingskader en referentiekader. Er is rekening gehouden met de
volgende aspecten;
1. Doorstroming openbaar vervoer
2. Verkeersveiligheid
3. Betrouwbaarheid
4. Robuustheid
5. Kosten
6. Kosten versus rijtijdwinst
7. Doorstroming overig verkeer
8. Overige criteria
9. Totaalwaardering
Doorstroming openbaar vervoer
Het motto van hoogwaardig openbaar vervoer moet zijn: stopt alleen op de halte. Op alle
andere plekken waar de bus stagneert is sprake van een minder goede doorstroming, wat
een negatief effect heeft op de gemiddelde snelheid. Om de doorstroming van het
openbaar vervoer te bepalen, zijn de maatregelen op basis van verliestijd ten opzichte van
de huidige situatie beoordeeld. Dit doen we door een vergelijking van de voorstellen die
wij doen met de huidige situatie, die af te leiden is uit de huidige dienstregeling. Uit de
bestaande dienstregeling is opgemaakt dat de lijnbussen die op de tracés van de HOV
Zaancorridor lijnen A en B rijden gemiddelde snelheden behalen van respectievelijk 25 en
22 kilometer per uur. Concreet vergelijken wij de rijtijden en daaruit volgend de gemiddelde snelheid van het openbaar vervoer op verschillende wegvakken. Het doel is een
gemiddelde snelheid te halen die minimaal 30 km/u bedraagt.
Verkeersveiligheid
De verkeersveiligheid wordt beschreven door de verschillende maatregelen te toetsen aan
algemene verkeersveiligheidskenmerken en -richtlijnen. Daarbij wordt onder andere gelet
op zaken als het ongelijkvloers kruisen en het scheiden van verkeerssoorten die qua
massa en snelheid van elkaar verschillen. De voorstellen worden vergeleken met de
bestaande situatie.
Betrouwbaarheid
Naast de doorstroming is ook de betrouwbaarheid van het openbaar vervoer van belang
bij de inrichting van de Zaancorridor. In deze studie wordt aan de betrouwbaarheid een
oordeel gegeven door aan te geven in hoeverre de betrouwbaarheid erdoor bevorderd
wordt ten opzichte van de huidige situatie.
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Robuustheid
Robuustheid staat voor de 'houdbaarheid' van de maatregel. Een maatregel is optimaal
houdbaar als er sprake is van inpasbaarheid in een eventuele vrije bus-/trambaan. In de
andere gevallen is een maatregel niet robuust, ook al is een maatregel wél effectief
(bijvoorbeeld het met wegenverf aanbrengen van een kruis op de weg).
Kosten
De versnellingsmaatregelen zijn geraamd. Omdat dit is gedaan op basis van schetsontwerpen zijn voor potentieel kostbare posten als kabels en leidingen en tijdelijke
verkeersmaatregelen aannames gedaan. Daarnaast is in de bedragen rekening gehouden
met 16% plankosten, een post onvoorzien met marges van 25% en 19% BTW.
Kosten versus rijtijdwinst
Met de kennis over de geraamde kosten en het aantal minuten/seconden rijtijdwinst per
maatregel, wordt berekend wat de kostprijs per winstminuut/seconde is. Dit geeft een
beeld van het nut van de maatregel. De maatregelen worden ook als 'set' beoordeeld op
de verhouding tussen kosten en besparingen op de exploitatie. Zo wordt bepaald wat de
kosten en opbrengsten zijn van de bestaande situatie, van een situatie met no-regret
maatregelen, van een situatie met een complete set versnellingsmaatregelen en wanneer
er sprake zou zijn maatregelen die ervoor zorgen dat een gemiddelde snelheid van 30
km/u bereikt wordt.
Doorstroming overig verkeer
Versnellingsmaatregelen kunnen nuttig zijn voor het openbaar vervoer of de HOV
Zaancorridor, maar kunnen daarbij de doorstroming van andere verkeerssoorten, zoals
auto's of fietsers, frustreren. Op sommige plekken, bijvoorbeeld op het Amsterdamse
Hoofdnet Auto, of op locaties waar de fietssnelweg tussen Amsterdam en Zaandam is
geprojecteerd, kan dit tot een knelpunt leiden. Andere versnellingsmaatregelen, zoals
ongelijkvloerse kruisingen, kunnen weer voor alle verkeerssoorten op het betreffende
kruispunt van nut zijn.
Voor auto's en langzaam verkeer kan over de doorstroming een objectief oordeel geveld
worden na een rekenkundige analyse en vergelijking van de passeer- en wachttijden in de
huidige en toekomstige wegvakken en kruispunten. Voor een aantal maatregelen is dit,
met behulp van cocon berekeningen, geanalyseerd. Cocon is een applicatie waarmee een
verkeerslichtenregeling kan worden ontworpen en geëvalueerd.
Overige criteria
Dit betreft een restcategorie van criteria, zoals bomen, kabels en leidingen en sociale
veiligheid.
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Procesbeschrijving
Aanpak
Planfase
In de voorbereiding en aanleg van ruimtelijke en infrastructurele projecten, kunnen
verschillende fasen onderscheiden worden.
• Initiatieffase
• Planfase (onderverdeeld in respectievelijk planstudie en planuitwerking)
• Uitvoeringsfase inclusief voorbereiding
• Gebruiksfase
De planstudierapportage vormt de basis voor bestuurlijke besluitvorming door de
Stadsregio Amsterdam en de gemeenten Amsterdam en Zaanstad en stadsdeel Amsterdam-Noord waarmee voor een aantal no-regret maatregelen de planuitwerkingsfase kan
worden afgerond, en waarmee voor andere maatregelen de planstudiefase wordt
afgesloten. De no-regret maatregelen kunnen in de volgende fase, de uitvoeringsfase,
worden uitgewerkt. De uitvoeringsfase is namelijk gericht op de voorbereidende
werkzaamheden en het daadwerkelijk realiseren van de voorzieningen voor hoogwaardig
openbaar vervoer.
Regionaal en lokaal
Om de vorm en de inhoud van de HOV Zaancorridor te kunnen invullen, is een beschouwing nodig van het openbaar vervoer en toekomstige ontwikkelingen in grotere delen van
Amsterdam-Noord en Zaandam. Daarom is steeds op twee niveaus gewerkt;
• het regionale niveau, waarbij de doelstelling is om te komen tot overeenstemming over de inhoud en de functie van de HOV Zaancorridor;
• het lokale niveau waarbij de doelstelling is om te komen tot overeenstemming
over de wijze waarop op micro niveau, bijvoorbeeld per kruispunt, invulling wordt
gegeven aan de HOV Zaancorridor.

4.2

Organisatie
De studie is uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de Stadsregio Amsterdam, in
samenwerking met de gemeenten Amsterdam en Zaanstad, en het stadsdeel AmsterdamNoord. Bestuurlijk opdrachtgever is de portefeuillehouder Openbaar Vervoer van de
Stadsregio Amsterdam. De gemeenten en het stadsdeel zijn na afloop van deze fase, als
wegbeheerders, verantwoordelijk voor de uitwerking en uitvoering van de projecten.
Begeleidingscommissie
De totstandkoming van de studie is begeleid door de begeleidingscommissie, die bestaat
uit vertegenwoordigers van de gemeenten Amsterdam en Zaanstad en het stadsdeel
Amsterdam-Noord. De verantwoordelijkheid voor en de organisatie van de bestuurlijke
besluitvorming over de tussenresultaten en dit eindresultaat ligt ook bij de Stadsregio
Amsterdam en de leden van de begeleidingscommissie.
Brainstorm-, ontwerp- en ronde tafelbijeenkomsten
Om de voorkeurstracés te kunnen kiezen, om tot versnellingsmaatregelen te komen en ze
te beoordelen is een brede vertegenwoordiging van de betrokken, meermalen bijeen
gekomen. Tijdens een brainstorm op 11 maart 2010 met vertegenwoordigers van de
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gemeente Zaanstad en concessiehouder Connexxion (op 23 februari 2010 werd bekend
dat Connexxion tot 2018 de vervoerder in de Zaanstreek zal zijn) zijn de voorkeurstracés
in de gemeente Zaanstad gekozen. Tijdens in totaal 5 ontwerpbijeenkomsten, voor het
stadsdeel Amsterdam-Noord op 9 en 25 maart en voor de gemeente Zaanstad op 22 en 29
april en 12 mei, is door de vertegenwoordigers van de gemeenten en het stadsdeel
gewerkt aan het bedenken en toetsen van voorzieningen per wegvak en per kruispunt.
Tijdens twee ronde tafel bijeenkomsten, op 19 en 20 mei zijn de voorzieningen nogmaals
aan de orde gekomen en zijn de uiteindelijke voorstellen gedaan voor de voorkeurstracés,
het no-regret pakket en de schetsontwerpen. Tijdens twee overleggen op respectievelijk 2
en 16 december 2010 zijn nog nadere afspraken gemaakt over het doorstromingsonderzoek en vervoerwaardeonderzoek in de gemeente Zaanstad.
Klankbordgroepbijeenkomst Zaandam
Tevens heeft in Zaandam een klankbordgroepbijeenkomst plaatsgevonden met wijkmanagers van de gemeente Zaanstad, en vertegenwoordigers uit de Reizigersadviesraad, de
Kamer van Koophandel en het Zaans Ondernemersnetwerk. Deze klankbordgroep is
geconsulteerd over de plannen. Verder is met hen gesproken over het betrekken van
bewoners in de volgende fase. De voorkeurstracés en het ambitieniveau werden door de
aanwezigen breed ondersteund. Daarbij kwam voor de HOV A – lijn nog de vraag naar
voren of de lijn doorgetrokken kan worden naar NS station Koog Zaandijk, omdat daar
sprake kan zijn van een logisch begin/eindpunt (want overstappunt).
Andere partijen
Dit project omspant twee tracés van elk ongeveer 15 kilometer. Er spelen diverse
belangen op deze ca. 30 km aan wegen, vandaar dat meer partijen over de plannen zijn
geïnformeerd en geraadpleegd. In Amsterdam-Noord behoren de IJdoornlaan, Molenaarsweg, Cornelis Douwesweg, Klaprozenweg, Papaverweg, Mosplein en Van Hasseltweg qua functioneel beheer tot het Hoofdnet Auto. Vandaar dat met een extra vertegenwoordiging van DIVV, DRO en het stadsdeel twee extra overlegmomenten zijn geweest.
Voor maatregelen op de Leeghwaterweg (N515) en de Thorbeckeweg is een bijeenkomst
met een ambtelijk vertegenwoordiger van de provincie Noord-Holland en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Verder is ook met een vertegenwoordiger van het
GVB tijdens een apart overleg over de plannen gesproken.

4.3

Proces
Het proces tot de totstandkoming van deze tussenrapportage is als volgt geweest. De
verkenningenfase, die werd afgerond voor deze planstudie startte, resulteerde in twee
tracés voor de HOV Zaancorridor. Binnen deze twee tracés waren echter meerdere
varianten en subvarianten denkbaar. Hierin is aan de start van dit project eerst duidelijkheid gebracht door principekeuzes voor de voorkeurstracés te maken.
Toen er eenmaal duidelijkheid was over de voorkeurstracés zijn beide tracés verkend. Uit
die verkenningen bleek op welke kruispunten en wegvakken maatregelen gewenst waren.
Voor die kruispunten en wegvakken zijn vervolgens versnellingsmaatregelen voorgesteld,
die werden beoordeeld op aspecten als doorstroming, betrouwbaarheid en robuustheid.
De versnellingsmaatregelen die op korte termijn tot een verbeterde doorstroming kunnen
leiden, zijn vervolgens opgenomen in het no-regret pakket, waarvan wordt voorgesteld ze
in het vervolgdeel van deze studie verder uit te werken tot voorlopig ontwerp. Verder
is bepaald wat de effecten per HOV lijn op jaarbasis zijn. Daarbij zijn vier verschillende
varianten met elkaar vergeleken: de bestaande situatie (oftewel de 0 situatie), de
invoering van het no-regret pakket, een variant met uitvoering van het gehele pakket aan
versnellingsmaatregelen en variant waarbij de Zaancorridor 30 km/u rijdt. Daarbij zijn
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aannames gedaan ten aanzien van onder andere het aantal benodigde ritten in spits- en
daluren, het aantal DRU's (dienstregelinguren) en het in te zetten aantal bussen.
In het vervolg zijn diverse onderzoeken tegelijkertijd opgestart. Er zijn twee quick scans
uitgevoerd, naar de mogelijkheid om de Zaancorridor door de Achtersluispolder te leiden
en naar de mogelijkheid de Zaancorridor te vertrammen. Tijdens de verkenningenfase is
de vervoerwaarde van de Zaancorridor berekend met het verkeersmodel Genmod.
Gedurende de planstudie werd Genmod vervangen door een nieuwe versie. In het kader
van deze planstudie is de vervoerwaarde daarom opnieuw berekend, met Genmod versie
2010. Ook is er extra onderzoek verricht naar de doorstroming op de beide voorkeurstracés, om de vraag te kunnen beantwoorden welke tijdwinst er geboekt kan worden in
relatie tot het nemen van soms kostbare en ruimtelijk ingrijpende maatregelen. Een aantal
versnellingsmaatregelen en de no regret maatregelen zijn verder uitgewerkt. Verder is een
extra studie uitgevoerd naar de mogelijkheid om de Zaancorridor minimaal een gemiddelde snelheid van 30 km/u te laten behalen en is een faseringsplan opgesteld. In het
volgende schema is deze werkwijze in beeld gebracht.

0. Uitgangspunt: Verkenningenstudie
•
Voorlopig alleen busverbinding
•
Twee lijnen met assenkruis
•
Tracés met verschillende varianten

1. Voorkeurstracés
•
Voorkeurstracés voorstellen
•
Herijking eindhaltes

2. Verkenning HOV tracés
Nagaan op welke kruispunten en wegvakken
maatregelen gewenst zijn

3. Versnellingsmaatregelen
•
Maatregelen schetsen en bespreken
•
Maatregelen toetsen

4. No regret pakket
•
Voorstel voor no regret pakket met
maatregelen die effectief zijn en robuust
•
Nagaan effecten rijtijdwinst op trajectniveau, van varianten 0 situatie, no regret pakket, een variant met alle versnellingsmaatregelen en een vrije busbaan

5. Extra onderzoeken
•
Quick scan vertramming
•
Quick scan Achtersluispolder
•
Vervoerwaardeonderzoek Genmod 2010
•
Doorstromingsonderzoek
•
No regret maatregelen
•
30 km/u maatregelen
•
Faseringsplan
•
Verlengen naar Koog Zaandijk
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Keuze van voorkeurstracés
In de verkenningenstudie is gestudeerd op de mogelijke tracés voor de HOV Zaancorridor
in stadsdeel Noord en in de gemeente Zaanstad. Binnen de tracés waren nog verschillende varianten te onderscheiden. Om hieruit de voorkeurstracés te kunnen distilleren zijn in
gedurende deze planstudie de verschillende varianten geanalyseerd op hun geschiktheid
voor hoogwaardig openbaar vervoer. Belangrijke criteria waren gestrekte routes, tracés
die vanwege hun ligging in woon- en/of werkgebieden vervoerwaarde genereren en die de
fysieke mogelijkheden bieden om daadwerkelijk ingrepen te kunnen toepassen. De
uitgebreide motivatie achter de keuzes van de voorkeurtracés is te vinden in bijlage 8.
De gekozen voorkeurstracés voldoen tot op zekere hoogte aan een ideaalbeeld voor HOV
routes. Een beperking wordt gevormd door het feit dat de lijnen met name in bebouwd
gebied rijden, waardoor de bewegingsruimte beperkt is. De gekozen voorkeurstracés
verschillen alleen in Zaanstad van de tracés uit de verkenningenfase. De volgende
verschillen zijn de belangrijkste:
1. In de gekozen voorkeurtracés valt het zuidelijk deel van de Weer af als route, en
komt Poelenburg/De Wetering daarvoor in de plaats. Tot aan NS station Kogeveld
wordt verder de Heijermansstraat gekozen, in plaats van de Koningin Julianaweg.
2. Lijn B maakt een 'hoed' (De Wetering - De Weer), wat in tegenspraak lijkt met het
uitgangspunt 'gestrektheid'. Hier lijkt een tegenstelling te zijn met de gestrektheid van de routes die in Amsterdam-Noord worden voorgesteld. De 'hoed' is ook
vanuit het oogpunt van hoogwaardig openbaar vervoer niet optimaal, maar om de
volgende redenen is er toch voor gekozen;
a. in dit deel van Zaandam is in vergelijking met Amsterdam-Noord sprake
van dichte bebouwing en hoge verkeersintensiteiten, wat de keuze in
routemogelijkheden beperkt. Dit is herkenbaar uit andere HOV projecten.
De Zuidtangent kent in Hoofddorp een gestrektere route dan in Haarlem;
b. door de hoedvorm kan een concentratie aan scholen met een bovenregionale functie en woningen worden bediend;
c. in de optimale vorm zou de Zaancorridor ter hoogte van de Brikstraat een
kortsluiting maken tussen De Watering en de Vermiljoenweg. De Brikstraat is echter een erftoegangsweg in een woongebied, die deze route
onmogelijk maakt;
d. in Zaanstad heeft de HOV Zaancorridor vooral een 'haalfunctie' (wonen),
terwijl in Amsterdam-Noord de 'brengfunctie' (werken en overstappen op
de noord-zuidlijn) prevaleert. Bij die haalfunctie hoort een fijnmaziger
net, waarin de 'hoed' past;
e. de routing langs de 'hoed' biedt al de nodige voorzieningen voor bussen,
zoals de bushaltes.

5.1

Knoop- en overstappunten
De Vlinder en het Mennistenerf bieden overstapmogelijkheden op het onderliggend
openbaar vervoernet. In de verkenningenstudie was ter hoogte van de kruising Molenaarsweg - Coentunnelcircuit een knooppunt opgenomen, voor een overstap vanuit het
gebied rond de Cornelis Douwesweg op lijnen naar Sloterdijk.
Nader ingezoomd zijn er rond het Coentunnelcircuit twee mogelijke haltealternatieven:
een nabij de Molenaarsweg voor de overstap op lijn 36, en de ander net ten westen van de
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A10. Er zijn echter drie knelpunten. Ten eerste biedt een halte bij de Molenaarsweg een
overstap op de laagfrequente lijn 36, waardoor reizigers soms veel tijd aan de halte kwijt
zijn. Dat probleem is bij een halte net ten westen van de A10 beduidend kleiner. Ten
tweede zorgt toevoeging van een halte voor een extra rijtijd van twintig tot maar liefst 45
seconden van de Zaancorridorbussen. Ten derde liggen beide locaties in zeer dunbebouwd, bebost gebied en zijn ze sociaal onveilig. Conclusie is dat haltes rond het
Coentunelcircuit niet voor de hand liggen.
Er zijn andere mogelijkheden voor de overstap naar Sloterdijk. Voor de verbinding tussen
de Cornelis Douwesweg en Sloterdijk blijft ook met de Zaancorridor de reis via Amsterdam
Centraal voor wat betreft reistijd en reiskwaliteit de beste reismogelijkheid. Een overstap
op De Vlinder is een goede tweede mogelijkheid. Een derde alternatief voor wat betreft
reistijd, vergt een wandeling naar de lijnen 35 en 37 op de Meteorenweg, waarna kan
worden overgestapt op lijn 36 naar Sloterdijk. Deze verbinding heeft echter een relatief
lage frequentie, wat vooral bij het missen van een aansluiting aanleiding kan geven tot
flinke wachttijden en navenant lange reistijd. Als bijlage 18 is een memo over de
overstaprelatie tussen het gebied Cornelis Douwesweg - Sloterdijk beschikbaar.

5.2

Doorrijden naar Centraal Station
Alhoewel buiten de scope van deze studie vallend, is het goed vast te stellen dat de
bussen door zullen rijden naar Amsterdam Centraal Station. Op de gedeelten tussen de
metrostations Van Hasseltweg en Buikslotermeerplein enerzijds en Centraal Station
anderzijds zijn geen infrastructurele aanpassingen voorzien. Op de Nieuwe Leeuwarderweg wordt het huidige 50 km/u regime op termijn omgezet naar 70 km/u, wat een positief
effect heeft op de gemiddelde snelheid van het openbaar vervoer in zijn algemeenheid en
de HOV Zaancorridor in het bijzonder.
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Figuur 3 Voorkeurstracés HOV Zaancorridor

5.3

Onderliggend buslijnennet
In deze planstudie ligt de focus op de HOV Zaancorridor. Voor de openbaar vervoerontsluiting van het gehele gebied zal de HOV Zaancorridor worden aangevuld met een
onderliggend busnet, zoals dat nu ook het geval is. Gezien de bezuinigingen die op stapel
staan zal dat op zo efficiënt mogelijke wijze moeten plaatsvinden. In het kader van het
Actieprogramma Regionaal Openbaar vervoer (AROV) is door het Rijk overigens een
budget van €8,4 miljoen beschikbaar gesteld om in de periode 2015 – 2020 eventuele
aanloopverliezen van de HOV Zaancorridor te dekken. Deze aanloopverliezen drukken dus
niet op het budget van het onderliggend busnet in deze periode.
Het ontwerpen van het onderliggend busnet valt buiten de scope van deze studie. In elk
geval zal het onderliggend lijnennet blijven voldoen aan het programma van eisen dat
binnen de Stadsregio geldt, waarin bijvoorbeeld de normen zijn vastgelegd voor de
maximale loopafstand vanaf iedere woning in het gebied tot de dichtstbijzijnde bushalte.
Dit betekent dat er in elk geval een bus door de kern van Oostzaan zal blijven rijden, maar
ook op andere plaatsen zal het onderliggend busnet een voldoende dekking van het
gebied moeten blijven verzorgen.
De precieze invulling van het lijnennet zal in het kader van de diverse concessies (met de
daarbij behorende participatie- en inspraakmogelijkheden) plaatsvinden. Speciale
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aandacht is er voor de relatie tussen delen van de gemeente Zaanstad en Station
Sloterdijk, de bediening van Oostzaan en de effecten van de ingebruikname van de NoordZuidlijn in 2017.

5.4

Route via de Achtersluispolder
De gemeente Zaanstad voorziet in een herstructurering van het oude haven- en industriegebied Achtersluispolder. Het gewenste resultaat is een gemengd werk- en woongebied,
de planhorizon is 2040. Momenteel wordt het gebied qua openbaar vervoer bediend door
een spitsbus. De plannen kennen nog een hoge mate van onzekerheid, vooral voor wat
betreft de mogelijke woningbouw.
De voorkeurstracés van de HOV Zaancorridor lopen langs het gebied, vanaf busstation De
Vlinder via de Noorder IJ- en Zeeweg, Westerkolkdijk, Coentunnelcircuit naar de Cornelis
Douwesweg. De Achtersluispolder ligt in het lusje dat deze route vormt. In het kader van
deze planstudie is een beknopte studie uitgevoerd (zie bijlage 13) naar de plannen voor
de Achtersluispolder en of die in voldoende arbeidsplaatsen en woningen voorzien om er
de Zaancorridor doorheen te laten leiden. Tevens is gekeken naar de effecten op de
lijnlengte en de rijtijd, die uit een mogelijke route door de Achtersluispolder voortvloeien.
Daarnaast is gestudeerd op mogelijke routevarianten binnen, van en naar de Achtersluispolder.

Figuur 4 In het westen (links) de Achtersluispolder. In het rood het voorkeurstracé, links in groen de
korte route door het gebied, rechts de lange route

Voor de geherstructureerde Achtersluispolder is verlegging van de Zaancorridor nuttig.
Het draagt bij aan een goed het woon- en werkklimaat van het vernieuwde gebied. Zonder
een bushalte binnen het gebied zijn de loopafstanden naar de dichtstbijzijnde halte
groot. Daarentegen ondervindt de Zaancorridor, als geheel, nadeel van de verlegging. De
exploitatie wordt trager en duurder, waar tegenover onzekere extra inkomsten staan. Het
nadeel is voor de zuidelijke lijn kleiner dan voor de noordelijke. Daarom is het voorlopig af
te raden de Zaancorridor door de Achtersluispolder te leiden. Pas in combinatie met
voldoende arbeidsplaatsen en woningen is de verlegging van in ieder geval één van de
Zaancorridorlijnen en één van de Zaanse Coentunnellijnen reëel. In dat geval is het aan te
bevelen die lijn(en) te kiezen, die voor wat betreft de rijtijd het minste nadeel ondervinden. Aan de busroute door het gebied worden strikte eisen gesteld om de doorstroming
en de snelheid te bevorderen. Ook kan niet meer dan een halte worden gerealiseerd.
De kosten van de korte route door de Achtersluispolder bedragen ruim €5 miljoen euro.
Hierbij is rekening gehouden met de bouw van een beweegbare brug over Zijkanaal H
(€3,5 mln), een dam (€1,2 mln), toeleidende wegen en de halte.
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De alternatieve, langere route met de extra halte door het westelijk deel van de Achtersluispolder vergt meer rijtijd van de bussen en een groot deel van de passagiers. De lijn
boet in aan aantrekkelijkheid terwijl de kosten omhoog gaan. Door het niet langer
aandoen van De Vlinder veranderen reispatronen en vervalt een duidelijk herkenbare
overstapknoop uit het netwerk.

5.5

Verlengen naar Koog Zaandijk
De gemeente Zaanstad voorziet een knooppuntontwikkeling rondom station Koog
Zaandijk. Mede naar aanleiding van de Task Force Ruimtewinst van de provincie NoordHolland (2009) is verder onderzoek gedaan naar de ruimtelijke en functionele mogelijkheden van de omgeving van station Koog Zaandijk. De potentie is per thema/functie in
beeld gebracht voor maatschappelijke voorzieningen, economische functies, wonen en
voor de functie transferium. Door de goede regionale bereikbaarheid via weg en spoor en
de nabijheid van toeristische voorzieningen zoals de Zaanse Schans heeft de omgeving
van het station Koog Zaandijk potentie om duurzaam ontwikkeld te worden en is het
gebied geschikt voor recreatie- en leisure voorzieningen en andere werkgerelateerde- en
maatschappelijke voorzieningen. Door de nabijheid van woningen in de omliggende
wijken is de locatie ook geschikt voor woningbouw. Tot slot wordt gedacht aan een
uitbreiding van de P&R functie, o.a. als een toegangspoort naar Amsterdam met
bijbehorende functies. Conclusie van de onderzoeken is dat het gebied zeer zeker
potentie heeft, maar mede in het licht van de huidige bouwcrisis meer op de langere
termijn en ook gefaseerd.
Daarnaast wil Zaanstad samen met externe partners op relatief korte termijn een
ongelijkvloerse oplossing voor de spoorwegovervang bij de Guisweg (vlak naast het
station) realiseren. De spoorwegovergang bij de Guisweg vormt al jaren een knelpunt op
het gebied van bereikbaarheid, doorstroming, veiligheid, leefbaarheid en ruimtelijke
ontwikkeling. Ook voor het spoorwegverkeer vormt de spoorwegovergang een probleempunt wegens de storingskans.
Door de ligging bij het station hebben bewoners en bezoekers de beschikking over een
vlotte en frequente treindienst naar Zaandam, Sloterdijk en Amsterdam. Deze is altijd
sneller dan de Zaancorridor-lijn A. Koog-reizigers die daarmee naar Amsterdam zouden
reizen moeten met de bus immers de omweg maken via ’t Kalf en Amsterdam-Noord.
Uitgangspunt kan zijn dat voor de mogelijke bestemming Amsterdam-Buikslotermeerplein
een treinreis met overstap op de NoordZuidlijn sneller is dan een rechtstreekse busreis.
Mogelijk dat reizigers met bestemming ziekenhuis (ZMC) met een verlengde Zaancorridor
sneller zijn dan een treinreis naar station Zaandam, met overstap op een bus uit het
onderliggend net. Daarbij is het de vraag of dat een zodanige reizigersstroom is, dat een
Zaancorridorverlenging daarmee wordt gerechtvaardigd.
Is een Zaancorridorverlenging dan wellicht zinvol voor reizigers langs de voorziene route
van lijn A? Dat zou dan vooral reizigers uit Kogerveld en ’t Kalf betreffen. De nieuwe
ontwikkeling in Koog-Zaandijk heeft geen bovenregionale componenten. Dus er is voor
het gebied geen reizigersstroom uit genoemde wijken te verwachten. Is dan het station
voor hen aantrekkelijk? Zaancorridor A komt langs station Kogerveld, waar een goede
overstap op de trein bestaat. Dit station is snel bereikbaar, beduidend sneller dan KoogZaandijk bij een verlengde lijn A. Reizigers die met NS verder willen in de richting
Zaandam-Amsterdam hoeven daarvoor niet naar Koog-Zaandijk. Voor reizigers richting
Alkmaar kan het wel een versnelling zijn. Dit is echter een lastige markt, omdat reizigers
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in die richting op de weg tegen de spitsrichting in gaan, waardoor ze een goed autoalternatief hebben – en nu reeds gebruiken. Overigens zal dit geen grote groep zijn.
Ten slotte is er nog de recreatieve bestemming van de Zaanse Schans. Hierbij kan
afgevraagd worden of reizigers wel de volledige rit vanuit Amsterdam daarheen willen
maken, en ze niet liever met de trein gaan en dan later overstappen op de bus die hen ter
plaatse brengt (voor zover ze niet lopen vanaf station Koog-Zaandijk). Voor deze groep
kan een busverbinding tussen Koog-Zaandijk en de Zaanse Schans aantrekkelijk zijn, dat
hoeft echter geen verlengde Zaancorridor te zijn. Een pendelbus kan ook in deze behoefte
voorzien. Bedenk hierbij dat een dergelijke verbinding maar beperkte exploitatie-uren
heeft.
Er bestaan vanuit vervoerkundig oogpunt bezien geen mogelijkheden Zaancorridorlijn A te
verlengen van ’t Kalf/Zaanse Schans naar Station Koog-Zaandijk. Potentiële reizigers
hebben geen voordeel door een dergelijke nieuwe verbinding, andere bestaande en reeds
voorziene verbindingen bieden een snellere reis naar het overgrote deel van de bestemmingen. Wellicht dat een pendelbus Koog-Zaandijk – Zaanse Schans wel tot de mogelijkheden behoort, maar dat valt buiten het kader van het project Zaancorridor.
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Vervoerwaarde
In de studies 'Quickscan vervoerwaarde HOV Zaancorridor '(DIVV 2008) en 'HOV Zaancorridor '(XTNT, 2009) is de vervoerwaarde van de Zaancorrido berekend met het Amsterdamse model dat 2005 als basisjaar heeft. In 2010 is het nieuwe basisjaar 2008 in
gebruik genomen. De standaard modelinvoer voor het basisjaar 2008 en de prognosejaren is herzien en het model sluit aan bij de tellingen van 2008. De basisprognoses 2008
wijken daardoor af van de basisprognoses van 2005.
Daarom is de vervoerwaarde van de HOV Zaancorridor in het kader van deze planstudie
opnieuw berekend, nu met Genmod versie 2010. Zie ook bijlage 16. Deze versie van het
model gaat uit van actuele uitgangspunten, zoals het niet doorgaan van rekeningrijden.
Daarnaast is het basisjaar 2008 van het model in overeenstemming gebracht met
tellingen uit 2008. Hierdoor kunnen de resultaten afwijken van de studies die zijn
uitgevoerd met oude versies en met het lokale verkeersmodel voor Amsterdam Noord. Om
dit verschil als gevolg van een gewijzigd model inzichtelijk te maken, is een lijnvoeringsvariant van de Zaancorridor met beide modellen doorgerekend.
In de onderzoeken uit 2008 en 2009 zijn de varianten van de Zaancorridor opgesteld
vanuit verschillen in lijnvoering (een of twee lijnen, variatie in begin- en eindpunten) of
materieel (bus of metro). In het onderzoek dat in het kader van de planstudie is gedaan is
de lijnvoering (de beide voorkeurstracés) en het materieel (HOV bussen) gelijkgehouden.
Nu is gevarieerd met de gemiddelde snelheid. De vervoerwaarde is berekend van de
variant waarbij de Zaancorridor een gemiddelde snelheid van 25 km/u heeft en een
waarbij die 30 km/u bedraagt. Beide varianten zijn doorgerekend voor de prognosejaren
2020 en 2030.

6.1

Genmod 2010
Wanneer de vervoerwaarde van de Zaancorridor met Genmod 2010 wordt berekend, blijkt
de HOV Zaancorridor een nieuwe vervoervraag te ontwikkelen. Het aantal nieuwe reizigers
bedraagt dagelijks 4100 (in een avondspits in 2020 bij een snelheid van 30 km/u) en zij
maken in totaal 14.800 reizigerskilometers. Met Genmod 2005 was het aantal reizigers
en reizigerskilometers respectievelijk gemiddeld 7% en 21% hoger dan berekend met
Genmod 2010.

6.2

Vervoerwaarde per prognosejaar en per lijn
Uit de vervoerwaardeberekeningen van Genmod 201 blijkt een toename van bijna 20%
van het aantal reizigers als de gemiddelde rijsnelheid van de HOV Zaancorridor toeneemt
van 25 km/u tot 30 km/u. De toename van het aantal reizigerskilometers bedraagt 40%.
Lange afstandsverplaatsingen worden aantrekkelijker door de versnellingsmaatregelen,
dan wordt de kans groter dat de HOV Zaancorridor een alternatief vormt voor auto of fiets.
Op de lange termijn (2030) biedt HOV A (Van Hasseltweg - Zaanse Schans) de meeste
potentie. De ontwikkeling van de Buiksloterham en het NDSM terrein hebben een positief
effect op het gebruik van de Zaancorridor. De ontwikkelingen die langs HOV plaatsvinden,
zoals het CAN gebied, hebben minder potentie voor extra vervoerwaarde. Deze ontwikkelingen kunnen eventueel wijzigingen geven in het lijnennet.
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In de onderstaande tabel is de vervoerwaarde per lijn opgenomen, bij een gemiddelde
snelheid van 30 km/u in 2030.
Avondspits
Reizigers
Reizigerskilometers

HOV A Van Hasseltweg Zaanse Schans
2400
10.400

HOV B Buikslotermeerplein
- Station Zaandam
2100
7300

Figuur 5 Vervoerwaarde per lijn in 2030 bij een gemiddelde snelheid van 30 km/u

6.3

Vervoerwervend effect
Uit de berekeningen blijkt een toename van het gebruik van de Zaancorridor met 600 tot
700 reizigers in de avondspits in 2020 en 2030 als de rijsnelheid toeneemt van 25 tot 30
km/u. Circa Het betreft vooral nieuwe OV reizigers. De Zaancorridor vervangt in die
varianten de bestaande lijnen 91 en 94. Omdat er dus vooral sprake van een verhoging
van de kwaliteit van de busverbinding tussen Amsterdam Noord en Zaandam (in
frequentie en snelheid), in plaats van een nieuwe verbinding, is de versnelling van de
Zaancorridor voornamelijk van invloed op de vervoerwijzekeuze en is de extra vervoersvraag relatief klein.
Het onderliggend openbaar vervoer is in de varianten waarin de Zaancorridor 25 km/u
rijdt deels geoptimaliseerd, waardoor er minder concurrentie is tussen de verschillende
OV-lijnen. Een versnelling van de Zaancorridor zal dan ook niet tot gevolg hebben dan het
overige openbaar vervoer geheel leegloopt. Het grootste deel van de nieuwe reizigers is
afkomstig uit de auto.

Figuur 5 Herkomst nieuwe reizigers als gevolg van versnelling HOV Zaancorridor in 2020 (links) en
2030

6.4

Bezetting
Beide lijnen kennen een spitsrichting van Amsterdam richting Zaandam in de avondspits.
Doordat lijn B tussen Buikslotermeerplein en Station Zaandam rijdt kent de lijn twee
pieken aan de uiteinden. Een hogere rijsnelheid heeft in absolute zin het meeste effect op
het gebruik van lijn A tussen de Van Hasseltweg en Zaanse Schans.
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Figuur 7 Bezetting lijn A Van Hasseltweg - Zaanse Schans 2020

Figuur 8 Bezetting lijn B Buikslotermeerplen - Station Zaandam 2020

6.5

Overstappen op de Noord-Zuidlijn
De overstapmogelijkheden tussen de Zaancorridor en de Noord-Zuidlijn en de trein
dragen in belangrijke mate bij aan de vervoerwaarde van de Zaancorridor. In alle
varianten (2020 en 2030) heeft circa 60% van alle reizigers met de Zaancorridor een
overstap op de trein of de metro. De meeste reizigers stappen in Amsterdam over op
station Van Hasseltweg en in Zaandam op Station Zaandam.
Station Van Hasseltweg is voor de Zaancorridor belangrijker dan station Buikslotermeerplein. Dit neemt echter niet weg dat station Buikslotermeerplein een belangrijke schakel
is tussen de Noord-Zuidlijn, het stadsvervoer in Noord en de streekbussen van en naar
Waterland. Station Van Hasseltweg is alleen een belangrijke schakel tussen de NoordZuidlijn en de Zaancorridor.
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Knelpuntenanalyse
De beide voorkeurstracés zijn verkend om te bepalen waar zich knelpunten bevinden en
waar versnellingsmaatregelen voorgesteld kunnen worden. Daarnaast dienen de
verkenningen als input voor het faseringsplan. De verkenningen zijn tot stand gekomen
tijdens de ontwerpbijeenkomsten, brainstorm en tijdens overleggen met partijen als
Connexxion, GVB en de provincie Noord-Holland. Tijdens deze overleggen waren diverse
ambtenaren en deskundigen op het gebied van openbaar vervoer, ruimtelijke ordening en
verkeer bijeen. Verder is met behulp van de huidige dienstregeling bepaald in hoeverre de
in de dienstregeling opgenomen tijd tussen twee punten in verhouding staat tot de
afgelegde afstand. Ook dit gaf een indicatie van de mate van doorstroming. Daarnaast is
er een doorstromingsonderzoek uitgevoerd, waarbij per kruispunt de doorstroming in
2020 is bepaald.

7.1

Halte-indeling
Een belangrijk middel om de gemiddelde snelheid en de betrouwbaarheid van de HOV
Zaancorridor te vergroten is het vergroten van de afstanden tussen de haltes. In delen van
Zaandam is er bijvoorbeeld elke 200 à 300 meter een halte. Doel is de gemiddelde halte
afstand te vergroten. Uitgangspunt is dat er maximaal een maal overgestapt hoeft te
worden om het centrum van Amsterdam te bereiken.
In het kader van de nieuwe concessie Zaanstreek (ingaand per december 2010) is een
nieuwe halte-indeling geïntroduceerd. Daarbij was de basisgedachte dat, door haltes op
te heffen en andere samen te voegen, de gemiddelde halteafstand vergroot werd tot
gemiddeld 600 à 700 meter. Bij de nieuwe halte indeling wordt rekening gehouden met
de richtlijnen en eisen die daar vanuit het MRA net aan worden gesteld.

7.2

Doorstromingsonderzoek
In het doorstromingsonderzoek is met COCON bepaald wat in de avondspits per kruispunt
de stagnatie van de Zaancorridor in 2020 is. Belangrijk aandachtspunt is dat in Amsterdam Noord de verliestijden zijn doorgerekend met een voertuigafhankelijke regeling en in
Zaandam met een starre regeling. De reden dat in Zaanstad is gekozen voor starre
regelingen, is dat de kruispunten daar aan hun maximale capaciteit (of eroverheen) zitten,
zodat een voertuigafhankelijke regeling tot teveel stagnatie voor de overige richtingen en
buslijnen leidt. Daarbij is rekening gehouden met de huidige, of reeds goedgekeurde,
kruispuntfiguraties. Voor kruispunten waar geen cocongegevens beschikbaar waren, zijn
schattingen gedaan. De rotondes in Amsterdam zijn buiten het onderzoek gehouden, in
de gemeente Zaanstad zijn ze doorgerekend met Brilon/Stuwe. Er is rekening gehouden
met de ontwikkelingen die tegen die tijd hebben plaatsgevonden. In Amsterdam betreft
het ontwikkelingen als de NDSM werf en het CAN gebied, in Zaandam gaat het om zaken
als INVERDAN en het stationsgebied, de autoluwe binnenstad, herstructurering Poelenburg, Tweede Coentunnel en de nieuwe ontsluiting van Poelenburg op de Thorbeckeweg.
Bij HOV A (Van Hasseltweg - Zaanse Schans) is gerekend met het conceptprofiel van de
verbrede Klaprozenweg met (gedeeltelijk) vrije busbaan in zijligging. De integrale
rapportages zijn de bijlagen 15 en 16.
In de gemeente Zaanstad moet bedacht worden dat de verkeersintensiteiten op sommige
punten zo hoog zijn, bijvoorbeeld op het Prins Bernhardplein, dat de berekende situaties
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theoretisch zijn. De doorstroming van het HOV kan namelijk alleen berekend worden als
op takken waar het HOV niet rijdt, geen maatregelen worden getroffen. Dat leidt op die
takken tot zeer ernstige congestie, wat op zich al ongewenst is. Op die takken wel
maatregelen nemen, leidt weer tot doorstromingsverslechtering voor het HOV. Dit soort
afhankelijkheden speelt op een aantal plekken en vraagt om zorgvuldigheid bij de
interpretatie van gegevens.

7.3

HOV A Zaanse Schans - Van Hasseltweg
Van Zaanse Schans tot De Vlinder
Op het trajectdeel over de N515 ondervindt het openbaar vervoer in de bestaande situatie
geen vertraging. Hierdoor is er geen noodzaak op korte termijn maatregelen te treffen
voor het openbaar vervoer. Ook is het niet nodig de huidige halte, waar zowel leerlingen
van het scholengemeenschap het St. Michaelcollege als bezoekers van de Zaanse Schans
gebruik van maken, op te heffen of te verplaatsen.
Op het kruispunt van de Leeghwaterweg en de Zuiderweg ondervinden lijnbussen in de
bestaande situatie wel vertraging, met name in de spitsuren. Dit kruispunt komt dan ook
in aanmerking voor versnellingsmaatregelen.
De doorstroming voor lijnbussen op de route door 't Kalf en Kogerveld biedt momenteel te
weinig aanleiding om er versnellingsmaatregelen voor te stellen. Er komt wel eens
vertraging voor, maar dit is slechts incidenteel.
Het Prins Bernhardplein is een van de grootste verkeersknooppunten van het Zaanse
wegennet. Zowel auto's, fietsers, voetgangers als openbaar vervoer ondervinden hier, met
name in de spitsuren, aanzienlijke vertraging. Een belangrijke oorzaak is dat grote delen
van Zaandam en Koog aan de Zaan alleen via het Prins Bernhardplein ontsloten zijn op
het rijkswegennet. Op het kruispunt zelf (een rotonde) levert het geheel gelijkvloers
afwikkelen van én openbaar vervoer, én auto's én langzaam verkeer een minder efficiënte
verkeersafwikkeling op waar alle soorten verkeersdeelnemers last van ondervinden. Het
openbaar vervoer ondervindt hier niet alleen vertraging, maar ook een onbetrouwbaarheid in de dienstregeling. Deze factoren zijn er aanleiding voor geweest versnellingsmaatregelen op dit kruispunt voor te stellen.
Op de wegvakken tussen Prins Bernhardplein en Peperstraat (Heijermansstraat, H.
Gerhardstraat) tot aan de Peperstraat is er in de bestaande situatie sprake van redelijke
doorstroming van lijnbussen. Ter hoogte van de kruisingen H. Gerhardstraat - Peperstraat
en Kepplerstraat - Vermiljoenweg gebeurt het in de bestaande situatie met regelmaat dat
bussen vertraging oplopen. Dit komt met name voor op drukke momenten op zaterdagen,
als de binnenstad veel bezoekers aantrekt. Beide buslijnen van de HOV Zaancorridor
leiden over dit korte stukje Kepplerstraat tussen Peperstraat en Vermiljoenweg. Dit levert
een potentiële overstaprelatie op, zeker wanneer in ogenschouw wordt genomen dat er
ook overgestapt kan worden in en vanuit het onderliggend buslijnennet en omdat er in de
bestaande situatie al sprake is van veel overstappers op dit punt.
Op het resterende deel van de Heijermansstraat en de Wibautstraat is er onlangs de
prioriteit voor openbaar vervoer, sprake van vertraging op de kruispunten. Het kruispunt
van de Wibautstraat en de Thorbeckeweg levert veel vertraging op voor de bus. Een
belangrijke factor hierbij is de Thorbeckeweg als een van de belangrijke uitvalswegen van
Zaandam naar de A8. De opgave hier een versnellingsmaatregel voor te stellen kan niet
zonder ook de wegvakken en kruispunten van het voorkeurstracé van en naar busstation
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De Vlinder te beschouwen, omdat hier sprake is van een onderlinge verkeerskundige
samenhang. In de figuren 9 t/m 12 worden de resultaten uit de verkenningen (op basis
van berekeningen en workshops) samengevat weergegeven.

Figuur 9 Verkenning HOV A in Zaandam

Van De Vlinder tot Cornelis Douwesweg
Vanaf de Vlinder rijden de bussen via de Thorbeckeweg of de Noorder IJ- en Zeedijk naar
de busbaan op de Westerkolkdijk. Via beide routes kunnen de bussen goed door rijden,
op het kruispunt van de Noorder IJ- en Zeedijk met de Westerkolkdijk is in de bestaande
situatie sprake van vertraging voor lijnbussen, vanwege de terugslag van wachtrijen van
auto's voor de kruising met de Thorbeckeweg. Hier is een versnellingsmaatregel nodig.
Op de busbaan die via de Westerkolkdijk en het Coentunnelcircuit loopt is nauwelijks
sprake van vertraging, en worden geen maatregelen voorgesteld. Het enige aandachtspunt is het, met de komst van de fietssnelweg Zaandam - Amsterdam via dezelfde
viaducten, behouden van de effectieve breedte voor bussen van deze viaducten zodat de
doorstroming op peil blijft.
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Van Cornelis Douwesweg tot metrohalte Van Hasseltweg
Het kruispunt van de Cornelis Douwesweg met het Coentunnelcircuit is najaar 2010
gereconstrueerd. Het kruispunt is onder andere compacter gemaakt. Om de doorstroming
van de HOV Zaancorridor op dit, de komende jaren steeds drukker wordende kruispunt,
toch te kunnen garanderen zijn op dit kruispunt versnellingsmaatregelen gewenst.
Op de wegvakken van de Cornelis Douwesweg tot aan de kruising met de Stenendokweg,
rijden bussen in de bestaande situatie mee met het overig verkeer. Enig tijdverlies
ontstaat op de rotondes. Met het in de komende jaren gereedkomen van het programma
aan de noordelijke IJ oevers, zal deze situatie verslechteren. Alhoewel we daarom voor de
komende jaren geen no-regret maatregelen voorstellen, wordt wel een aantal varianten
behandeld die een robuuste oplossing voor het openbaar vervoer kunnen betekenen.
Vanaf het kruispunt van de Cornelis Douwesweg met de Stenendokweg worden maatregelen voorgesteld in het kader van het onderzoek naar de inpassing van een busbaan op de
Klaprozenweg.
De huidige Klaprozenweg beschikt over een rijbaan per richting en beperkte opstelcapaciteit bij de kruispunten. Hierdoor is er onvoldoende capaciteit om het verkeer af te
wikkelen. Ook lijnbussen ondervinden hier hinder van. Daarnaast is het stukje Papaverweg juist ten noorden van het Mosplein te smal om alle verkeerssoorten over af te kunnen
wikkelen. Daarom worden de buslijnen in noordelijke richting omgeleid via de Kamperfoelieweg en Ribesstraat. Voor de Klaprozenweg heeft de gemeente Amsterdam, parallel aan
deze planstudie, het project 'Verbreding Klaprozenweg' gestart. In dat project worden de
nodige voorzieningen voor de HOV corridor en andere lijnbussen gecreëerd. Het project
wordt geleid door de gemeente Amsterdam. De Klaprozenweg wordt verbreed, waardoor
er onder andere ruimte ontstaat voor de inpassing van busstroken. Het PvE is vastgesteld,
zodat de basis voor de verdere uitwerking is gelegd. Belangrijke onderdelen van het PvE
zijn het aankopen van een deel van de panden in de zogenaamde Papaverdriehoek en het
verwijderen van een van beide fietspaden over de brug over Zijkanaal I. Mede hierdoor
wordt het mogelijk om busverkeer in twee richtingen over de gehele Papaverweg Klaprozenweg via busstroken af te wikkelen. De uitwerking en besluitvorming van dit
project 'Verbreding Klaprozenweg' vindt in het project zelf plaats.
Het Mosplein is een van de grotere verkeerskundige knooppunten in Amsterdam-Noord,
waar ook bussen te maken hebben met tijdverlies. Voor dit verkeersplein worden in het
kader van deze studie versnellingsmaatregelen voorgesteld. Daarbij wordt als basis een
ontwerp van de gemeente Amsterdam genomen. Deze voorstellen kunnen alleen gedaan
worden als daarbij ook rekening wordt gehouden met de Van Hasseltweg en de plannen
die voor de Klaprozenweg worden ontwikkeld, omdat er sprake is van een sterke,
verkeerskundige samenhang tussen deze wegvakken en kruispunten.
De aanlanding van de HOV Zaancorridor bij de metro halte Van Hasseltweg is in deze
studie een punt van aandacht. Dit is het geval omdat deze aanlanding plaatsvindt op een
van de drukste verkeersknopen van Amsterdam-Noord, op een bus/metrostation waar
veel meer buslijnen en de Noord-Zuidlijn halteren en waar een nieuwe, belangrijke oostwest langzaamverkeersverbinding is geprojecteerd. Daarbij dient rekening te worden
gehouden met het doorrijden van de HOV Zaancorridor naar NS station Amsterdam
Centraal. Uitgangspunten voor de verbeteringsvoorstellen zijn het streven naar een zo
hoog mogelijke gemiddelde snelheid en betrouwbaarheid van de HOV Zaancorridor, een
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'overstapmachine' waar comfortabel en vlot overstappen mogelijk is en het garanderen
van de doorstroming van het overige verkeer.

Figuur 10 Verkenning HOV A in Amsterdam-Noord
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In de volgende tabel zijn de resultaten van het doorstromingsonderzoek 2020+ van lijn A
weergegeven.
Kruispunt

Van Hasseltweg - Mosplein
Klaprozenweg - Papaverweg
Klaprozenweg - Floraweg
Klaprozenweg - langzaam verkeeroversteek
Klaprozenweg - Bongerdverbinding
Klaprozenweg - Ataturk
Klaprozenweg- Van Riemsdijkweg
Cornelis Douwesweg - Klaprozenweg
Cornelis Douwesweg - Coentunnelcircuit
Subtotaal Amsterdam-Noord
Westkolkdijk - Noorder IJ- en Zeedijk
(Amsterdams grondgebied)
Sluispolderweg - Vlinder
Vlinder - Thorbeckeweg
Thorbeckeweg - Wibautstraat

Verliestijd
Zaandam
Amsterdam in sec.
10
5
15
3
5
3
5
5
3
54

Verliestijd
Amsterdam
Zaandam in sec.
10
5
15
3
5
3
5
5
3
54

0

2

5
0
21

Troelstralaan - Wibautstraat
J. Eijdenbergstraat - Wibautstraat
W. van Hallstraat - Kepplerstraat
Vermiljoenweg - Kepplerstraat
Peperstraat - H. Gerhardstraat
Molenmakersstraat - H. Gerhardstraat
Kopermolenstraat - Heijermansstraat
Julianaweg - Heijermansstraat
Pr. Bernhardplein
Hof van Zaenden - Heijermansstraat
Paltrokstraat - Heijermansstraat
Dovenetelstraat - Dr. Scholtenstraat
Leeghwaterweg - Zuiderweg
Subtotaal Zaanstad

17
12
12
5
14
12
12
0
32
11
2
2
2
159

0
nvt
overbelast
kruispunt; niet
berekenen
16
10
10
4
12
10
10
39
0
2
6
2
2
>125

Totaal Amsterdam-Noord en Zaanstad

213

>179

-

te

Tabel 6 Verliestijden HOV A in 2020+

Uit de tabel blijkt dat HOV A Van Hasseltweg - Zaanse Schans enige vertraging krijgt op de
kruispunten Mosplein en langs de locaties waar ruimtelijke ontwikkelingen plaatsvinden
(Buiksloterham en NDSM-terrein). In het parallel aan deze planstudie lopende planvorming voor Klaprozenweg worden voor deze kruispunten voorstellen voor reconstructie
gedaan. In Zaanstad liggen de grootste kansen op vertraging bij de kruispunten Thorbeckeweg - Wibautstraat, Peperstraat - H. Gerhardstraat en Prins Bernhardplein. Zonder
enige maatregel zouden bussen in totaal minimaal drie minuten vertraging oplopen. In
Zaandam loopt de vertraging in 2020 + , ten opzichte van het jaar 2010, op met enige
tientallen seconden.
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HOV B Station Zaandam - Buikslotermeerplein
Van station Zaandam tot De Vlinder
Onder het nieuwe stadhuis van Zaanstad is het nieuwe busstation van Zaandam
gebouwd. Vanaf het busstation tot in de Vinkenstraat zijn op dit moment geen maatregelen denkbaar die de doorstroming van het openbaar vervoer kunnen stimuleren zonder
dat de doorstroming voor auto en langzaam verkeer teveel onder druk komt.

Figuur 11 Verkenning HOV B in Zaandam

De Vinkenstraat heeft een belangrijke functie voor bezoekers van het centrum, zowel met
auto als met de fiets, voor fietsers die naar NS station Zaandam gaan, en voor vrachtwagens die de winkels aan de Gedempte Gracht bevoorraden. Bussen rijden hier mee met
het overig verkeer met een relatief lage gemiddelde snelheid. In het kader van het plan
Inverdan verbetert de verkeerssituatie waarschijnlijk. Er wordt namelijk een eenrichtingsregime ingevoerd. Hier worden daarom geen voorstellen gedaan om het openbaar vervoer
te verbeteren.
Op het kruispunt Vinkenstraat - Westzijde ondervinden bussen hinder bij het linksafslaan
de Vinkenstraat in, van het doorgaande voetgangers en fietsers. Dit kruispunt wordt
daarom in dit onderzoek meegenomen.
Op de wegvakken tot aan de Peperstraat is er sprake van een relatief lage gemiddelde
snelheid van het openbaar vervoer. Daarbij komt dat de doorstroming wellicht nog
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verbetert vanwege het afsluiten van de Beatrixbrug voor doorgaand autoverkeer en de
uitvoering van de plannen voor de autoluwe binnenstad. Maatregelen worden hier dan
ook niet voorgesteld. Ter hoogte van de kruising van de Peperstraat met de Gerhardstraat
is sprake van sterke samenhang met het kruispunt Kepplerstraat - Vermiljoenweg.
Op de wegvakken van de Vermiljoenweg en de Weer is in de bestaande situatie voldoende
doorstroming voor het openbaar vervoer, extra doorstromingsmaatregelen zijn hier niet
nodig. Op het kruispunt De Weer - Watering is in de bestaande situatie sprake van
voorrang voor verkeer dat over de Watering rijdt. Dit is ten nadele van de route van de HOV
Zaancorridor. Omdat de gemeente Zaanstad plannen ontwikkelt rond dit kruispunt
worden er in deze studie geen versnellingsmaatregelen voorgesteld.
Over het gestrekte tracé van de Watering en Poelenburg tot aan busstation De Vlinder kan
de bus in de bestaande situatie meerijden met het verkeer, extra maatregelen zijn hier op
korte termijn niet nodig. Wel is er sprake van korte halte afstanden. De situatie verslechterd in de komende jaren mogelijk, vanwege de plannen voor een tweede ontsluiting van
de wijk op de Thorbeckeweg.
Van De Vlinder tot Buikslotermeerplein
De wegvakken en kruispunten van De Vlinder tot aan het kruispunt van het Coentunnelcircuit en de Molenaarsweg zijn beschreven bij lijn A. De wegvakken van de Molenaarsweg
bieden tot aan het kruispunt met Zuideinde voldoende doorstroming voor het openbaar
vervoer, zodat maatregelen niet nodig zijn. De kruispunten van de Molenaarsweg met de
Verlengde Stellingweg en Zuideinde leveren wel tijdverlies op voor het openbaar vervoer,
vandaar dat voor deze punten wel maatregelen worden voorgesteld om de doorstroming
te verbeteren.
Vanaf Zuideinde kan de bus gebruik maken van de bestaande busbaan Lange Vonder.
Deze busbaan biedt prima doorstroming voor het openbaar vervoer. Pas bij het kruispunt
met de Kadoelenweg is sprake van vertraging en een vrij bochtig tracé. Op dit punt wordt
verzocht maatregelen ter verbetering van het openbaar vervoer te vinden. Over de
Vorticellaweg is de doorstroming goed. Het kruispunt van de Vorticellaweg met de
IJdoornlaan is onlangs gereconstrueerd. Daarbij zijn, om de verkeersveiligheid en de
doorstroming op dit punt te verbeteren, opstelstroken toegevoegd en is de middengeleider op de IJdoornlaan verbreed auto's zodat auto's die linksaf vanuit de Vorticellaweg
richting de A10 rijden, de IJdoornlaan in twee keer kunnen oversteken. Deze ingreep heeft
naar verwachting ook positieve gevolgen voor het openbaar vervoer. Maar vanuit het
motto 'de bus stopt alleen aan de halte' wordt in deze studie gestudeerd op een verdere
optimalisering van dit kruispunt.
Op de IJdoornlaan rijdt de bus mee met het overig verkeer. De IJdoornlaan wordt de
komende jaren gereconstrueerd en de huidige vierarmige kruispunten met Oosterlengte
en Westerlengte worden vervangen door turborotondes. Op deze route is doorstroming
voor auto- en busverkeer voor de komende jaren voldoende. Wellicht lopen de bussen bij
de rotondes enig tijdverlies op. Ook het deel van de IJdoornlaan inclusief de bushalte op
en de omgeving van het metrostation Buikslotermeerplein wordt de komende jaren
grootschalig heringericht. Bij de ontwikkeling van de plannen is rekening gehouden met
de doorstroming van het openbaar vervoer. Hierom worden ook voor dit deel van het
voorkeurstracé geen maatregelen voorgesteld.
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Figuur 12 Verkenning HOV B in Amsterdam-Noord

Ruimte & Mobiliteit

34

projectnr. 204 024
28 februari 2011

'De bus stopt alleen op de halte'
Definitieve eindrapportage planstudie HOV Zaancorridor rev. 0.1

In de volgende tabel zijn de resultaten van het doorstromingsonderzoek 2020+ van lijn B
weergegeven.
Kruispunt

IJdoornlaan - Nieuwe Leeuwarderweg
IJdoornlaan - Singel
IJdoornlaan - Vorticellaweg
Busbaan Twiske - Lange Vonder - P.A. van
Heijningenstraat
Verlengde Stellingweg - Molenaarsweg
Fiets-/voetgangersoversteek - Molenaarsweg
Cornelis Douwesweg - Coentunnelcircuit
Subtotaal Amsterdam-Noord

Verliestijd van
Zaandam richting
Amsterdam in sec.
5
5
5
1

Verliestijd van
Amsterdam richting
Zaandam in sec.
5
5
5
1

5
3
3
27

5
3
3
27

Westkolkdijk - Noorder IJ- en Zeedijk
(Amsterdams grondgebied)
Sluispolderweg - Vlinder
Vlinder- Thorbeckeweg
Vlinder - Zuidervaart
Weerpad - Poelenburg
Winkelcentrum - Poelenburg
Twiskeweg - Poelenburg
De Watering - De Weer
De Weer - Vermiljoenweg
Vermiljoenweg - Heijermansstraat
Heijermansstraat - Peperstraat
Peperstraat - S. Claeszstraat
Peperstraat - Oostzijde
Omleidingsroute - Beatrixbrug
Westzijde - Vinkenstraat
Stationsstraat - Busstraat
Subtotaal Zaanstad

0

2

5
0
7
0
20
1
9
1
4
11
0
19
6
4
33
120

0
0
28
29
0
4
6
1
2
20
14
13
6
4
40
169

Totaal Amsterdam-Noord en Zaanstad

181

259

Tabel 7 Verliestijden HOV B in 2020+

Uit de tabel blijkt dat HOV B Buikslotermeerplein - Station Zaandam enige vertraging
krijgt op de Amsterdamse kruispunten langs de IJdoornlaan. In Zaanstad liggen de
grootste kansen op vertraging in Poelenburg en in het centrum. Zonder enige maatregel
zouden bussen in in totaal circa drie tot vijf minuten vertraging oplopen.
Voor een meer exacte analyse van de gemiddelde verliestijd van de bussen bij de
betreffende kruispunten en op het gehele traject is een microsimulatie aan te bevelen.
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Voorstellen voor verbeterd HOV
Uit de verkenningen en de doorstromingsstudies van beide tracés zijn enige tientallen
wegvakken en kruispunten naar voren gekomen waar maatregelen nodig zijn. Voor deze
punten zijn vervolgens voorstellen gedaan ter verbetering van de doorstroming van het
openbaar vervoer. De voorstellen zijn gewogen op grond van een beoordeling op criteria
als doorstroming, betrouwbaarheid, verkeersveiligheid, kosten en robuustheid. Met
betrekking tot de frequentie zijn aannames gedaan die terug zijn te vinden in bijlage 7. In
zijn algemeen is geconstateerd dat lijnbussen bij bestaande verkeersregelinstallaties
vaak al prioriteit krijgen. Waar dit niet kan, zou dit tot ongewenste neveneffecten leiden
voor andere verkeerssoorten. Omdat het uitgangspunt is dat verkeersregelinstallaties ook
in de toekomst zo worden afgesteld dat bussen prioriteit krijgen in de regelstrategie, is
deze maatregel niet als versnellingsmaatregel behandeld.
Er is voor gekozen de voorstellen te presenteren in twee pakketten:
1.
versnellingsmaatregelen. Een aantal hiervan, het no regret pakket, kan op korte
termijn worden uitgevoerd;
2.
het 30 km/u pakket, waarbij als uitgangspunt is gehanteerd dat de HOV
Zaancorridor gemiddeld 30 km/u rijdt.

8.1

Versnellingsmaatregelen
In de volgende figuren zijn grafisch de versnellingsmaatregelen in respectievelijk
Amsterdam Noord en Zaanstad weergegeven.
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Figuur 13 Versnellingsmaatregelen en no-regret maatregelen in Amsterdam-Noord (kruispunt
Noorder IJ- en Zeedijk in figuur 14 )
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In de volgende figuur de versnellingsmaatregelen in Zaanstad.

Figuur 14 Versnellingsmaatregelen en no-regret maatregelen Zaanstad (kruispunt
Noorder IJ- en Zeedijk ligt op Amsterdams grondgebied)

In de onderstaande tabel is een overzicht van de versnellingsmaatregelen, met in de
kolommen een korte weergave van de aanlegkosten, de rijtijdwinst, de exploitatiewinsten
of - verliezen op jaarbasis en de kosten op jaarbasis. De kosten van de aanleg van
infrastructuur op jaarbasis zijn berekend door als uitgangspunt te hanteren dat een
maatregel op straat in ongeveer twintig jaar wordt afgeschreven. Er is daarbij geen
rekening gehouden met rente. De rijtijdwinsten zijn gebaseerd op inschattingen. De
verliestijden die uit het doorstromingsonderzoek naar voren zijn gekomen, zijn hier niet
gehanteerd, omdat die gebaseerd zijn op de huidige of vastgestelde kruispuntfiguraties,
terwijl hier sprake is van nieuwe configuraties.
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Zaandam

HOV

Locatie

Aanlegkosten

Rijtijdwinst

A

Kruispunt N515
(Leeghwaterweg) Zuiderweg
Optimaliseren kruispunt
Prins Bernhardplein
Ongelijkvloers kruisende
HOV baan
Kruispunt Heijermansstraat - Kopermolenstraat
Halte verplaatsen
Mennistenerf / Kruispunt
Gerhardstraat Peperstraat
Herindeling kruispunt,
aanleg busstation
Rotonde Kepplerstraat Vermiljoenweg
Busstroken tot aan
rotonde
Kruispunt Thorbeckeweg
- Wibautstraat
Toevoegen opstelstrook
en fietstunnel
Kruispunt De Vlinder Noorder IJ en Zeedijk
Plaatsen VRI installatie
en filedetectie
Kruispunt Noorder IJ- en
Zeedijk -Westkolkdijk
Kruisingsvlak vrij
houden, aanpassing
kruispunt en filedetectie
Kruispunt Molenaarsweg
- busbaan richting
Zaandam (Coentunnelcircuit)
VRI plaatsen en eventuele
aanpassing aan
opstelstroken
Rotondes Cornelis
Douwesweg
Bus met prioriteit over of
langs rotondes

€4.500.000

A

A

A

A

A

A+B

A'dam

A+B

A +B

A

A

Mosplein en Van
Hasseltweg
Inpassing busstroken

19 sec

Exploitatiewinst/-verlies
per jaar
€34.629

Infrakosten
op jaarbasis
€225.000

€21.000.000

43 sec

€78.372

€1.050.000

€50.000

0

0

€2.500

€290.000

0

€0

€14.500

€60.000

5 sec

€9.113

€3.000

€6.970.000

18 sec

€32.807

€348.500

€250.000

6 sec

€21.871

€12.500

€62.000

10 sec

€36.452

€3.100

€100.000

5 sec

18.226

€5.000

vanwege
grote aantal
ontwerpvarianten
niet
uitgewerkt
€12.300.000

27 sec

€49.210

19 sec

€34.629

vanwege
grote aantal
ontwerpvarianten
niet
uitgewerkt
€613.550

Tabel 8 Overzicht versnellingsmaatregelen HOV A (deels ook HOV B)

Van een aantal versnellingsmaatregelen is in het kader van deze planstudie geen nadere
studie verricht naar de aanlegkosten, rijtijdwinst en/of exploitatiewinsten/-verliezen. Dit
kan te maken hebben met de gecompliceerdheid van de maatregel, het grote aantal
verschillende ontwerpvarianten binnen de maatregel of of vanwege de parallelliteit met
een ander project. In bijlage 10 is dit per versnellingsmaatregel uitgewerkt. In de tabel
hieronder is af te lezen welke maatregelen het betreft.
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Amsterdam

HOV

Locatie

Aanlegkosten

Rijtijdwinst

A

Wegvakken Cornelis
Douwesweg
Herindeling rijstroken
Klaprozenweg (wordt als
afzonderlijk project
uitgevoerd)
Onderzoek naar
verbreding en inpassing
busstroken is gaande
Metrostation Van
Hasseltweg
Varianten haltering

PM

A

A

PM

Exploitatiewinst/-verlies
per jaar
PM

Infrakosten
op jaarbasis
PM

€15.300.000

PM

PM

€765.000

PM

PM

PM

PM

Tabel 9 Overzicht niet uitgewerkte versnellingsmaatregelen HOV A

De versnellingsmaatregelen langs lijn B zijn opgenomen in de volgende tabel.

Zaandam

HOV

Locatie

B

Kruispunt Westzijde Vinkenstraat
Wijzigen voorrangssituatie en vormgeving
Wegvak Peperstraat
Toevoegen busstrook
Kruispunt Verlengde
Stellingweg Molenaarsweg
Richting west een
busstrook in midden- of
zijligging.
Samenvoegen twee
haltes Lange Vonder
Snellere doorstroming
Kruispunt Lange Vonder Zuideinde
Verkeer over Lange
Vonder krijgt structureel
voorrang
Kruispunt Vorticellaweg Kadoelenweg
Aanleg busstrook, VRI's
en nieuwe halte
Kruispunt IJdoornlaan Vorticellaweg
VRI en eventuele
aanpassing aan
opstelstroken

B
Amsterdam

B

B

B

B

B

Aanlegkosten
€70.000

Rijtijdwinst
0

Exploitatiewinst/jaar
€0

infrakosten
op jaarbasis
€3.500

€204.000

56 sec

€102.066

€10.200

€191.000

15 sec

€27.339

€9.550

Reeds
uitgevoerd

N.v.t

N.v.t

N.v.t

Reeds
uitgevoerd

7 sec

€12.758

Reeds
uitgevoerd

€966.000

30 sec

€54.678

€48.300

€1.120.000

15 sec

€20.049

€56.000

Tabel 10 Overzicht versnellingsmaatregelen HOV B

Haltes
In het kader van de concessie Zaanstad die december 2010 inging, is een aantal haltes
langs de regionale lijnen 91, 94, 85 en 92 opgeheven. Ze worden nog wel aangedaan door
het lokaal openbaar vervoer. Dit is onder andere gebeurd op de Lange Vonder in
Amsterdam Noord en Barndegat in Zaandam. De komende jaren wordt verder gewerkt
naar het combineren van haltes en ze her in te richten tot MRA haltes, conform het
bijbehorende programma van eisen.
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No regret maatregelen
De volgende maatregelen zijn in het kader van deze planstudie beschreven en uitgewerkt
tot voorlopig ontwerp (zie bijlage 10), en kunnen op de kortere termijn worden voorbereid
en uitgevoerd. Het betreft de volgende maatregelen:

1. Kruispunt Kepplerstraat - Vermiljoenweg (Zaanstad);
Voorgesteld wordt busstroken aan te leggen op de aanvoerwegen (Vermiljoenweg en
Kepplerstraat) naar de rotonde. Vóór de rotonde krijgt de bus voorrang op invoegend
verkeer. Berekend is dat zonder maatregelen op de rotonde (dus zonder busstroken) de
wachttijd bij de rotonde tot 2020+ oploopt tot maximaal 5 seconden (afhankelijk van de
rijrichting). Dat betekent dat bussen moeten wachten op verkeer dat in dezelfde richting
naar de rotonde rijdt en op verkeer dat zich al op de rotonde bevindt. Mét de busstrook
hoeft de bus alleen nog te wachten op verkeer dat zich al op de rotonde bevindt en niet
meer op het verkeer dat in dezelfde richting rijdt. De maximale rijtijdwinst bedraagt 5
seconden, de gemiddelde rijtijdwinst is 2,5 seconden. De kosten van de ingrepen
bedragen ca. €60.000. Per seconde rijtijdwinst zijn de kosten dus (€50.000 gedeeld door
2,5 seconden) ca. €24.000. De verkeersveiligheid op de rotonde blijft op peil, omdat het
aantal op de rotonde aansluitende stroken gelijk blijft. Aandachtspunten zijn de twee
locaties op de toeleidende wegen, waar auto's voorrang moeten gaan verlenen op de bus.
Of dit leidt tot verkeersonveiligheid en in welke mate, is niet te becijferen. De doorstroming van het autoverkeer op de toeleidende wegen wordt minder, door de met voorrang
invoegende bussen. Voordeel van deze ingreep is dat meerdere buslijnen ervan profiteren. Dit project heeft een relatie met het project 'Mennistenerf'. De uitwerking van elk van
deze projecten heeft gevolgen voor het andere.

2. Kruispunt Noorderij IJ- en Zeedijk (Noord)
Om een ongehinderde doorgang op deze kruising te verlenen wordt middels filedetectie
aan de vertrekkende bus op de Vlinder doorgegeven of er filevorming is. Is dit laatste het
geval dan kan de bus via de busbaan van de Thorbeckeweg rijden naar de Westkolkdijk.
Voor de bussen die via de Noorder IJ- en Zeedijk rijden wordt de bocht naar de busbaan
versoepeld. De bus uit de andere richting moet nog steeds een scherpe bocht maken.
Tenslotte wordt het kruisingsvlak afgekruist om dit vrij te houden bij filevorming. De
kosten worden ingeschat op ca. €62.000. De rijtijdwinst wordt geschat op ca. 10
seconden, per seconde rijtijdwinst zijn de kosten dus ca. €6.200.

3. Kruispunt Verlengde Stellingweg - Molenaarsweg (Noord)
Uit de globale berekeningen blijkt dat de bus tot 20 seconden wachttijd oploopt met de
bestaande kruising en een starre VRI1. Als er een VRI komt met busingreep (prioriteit voor
de bus), wordt die bij voorkeur gecombineerd met busstrook op de oostelijke poot; de
Molenaarsweg. Voor de bus is deze busstrook niet strikt noodzakelijk; met of zonder
busstrook bedraagt de gemiddelde wachttijd voor de bus 5 seconden (rijtijdwinst tot 15
seconden). Maar door de busstrook is de kans op stagnatie van het overig verkeer, met
name het verkeer op het wegvak tot aan de Oostzanerdijk, het kleinst. De kosten van deze
maatregel, bedragen ca. €191.000 Per seconde rijtijdwinst zijn de kosten ca. €12.700.
Naar verwachting blijft de verkeersveiligheid op peil.

1

In bijlage 10 is aangegeven hoe de doorrekeningen uitgevoerd zijn. Door de keuze om met COCON te werken
om de effecten te bepalen is uitgegaan van een basis met een starre regeling, dit in tegenstelling tot wat er nu
op de kruising staat of gaat komen.
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4. Kruispunt IJdoornlaan - Vorticellaweg (Noord)
In de huidige situatie is het een ongeregelde kruising. Uit de globale berekeningen blijkt
dat de bus tot 20 seconden wachttijd oploopt als de bestaande kruising van een starre
VRI2 wordt voorzien. Dit is ongewenst. Als er een VRI komt met busingreep (prioriteit voor
de bus), wordt die bij voorkeur gecombineerd met busstrook op de zuidelijke poot van de
IJdoornlaan. Voor de bus is deze busstrook niet strikt noodzakelijk; met of zonder
busstrook bedraagt de gemiddelde wachttijd voor de bus 5 seconden (rijtijdwinst 15
seconden). Maar door de busstrook is de kans op stagnatie van het overig verkeer, met
name het verkeer op het wegvak tot aan de A10, het kleinst. De kosten van deze
maatregel (rekening houdend met een maximumvariant met twee busstroken op
IJdoornlaan én Vorticellaweg), bedragen ca. €1.120.000. Per seconde rijtijdwinst zijn de
kosten ca. €75.000. Aangenomen mag worden dat de verkeersveiligheid met een VRI en
een busstrook op peil blijft, alhoewel er juist door de plaatsing van verkeersregelinstallatie zogenaamde 'VRI gerelateerde' ongevallen kunnen voorkomen.

5. Busbaan Klaprozenweg (Noord)
Deze no regret maatregel wordt als afzonderlijk project opgepakt.

8.2

Kosten en exploitatie van het no-regret pakket
Vanwege de uitvoerbaarheid van het no regret pakket wordt in deze paragraaf de
verhouding tussen de jaarlijkse kosten voor aanleg van het no-regret pakket ten opzichte
van de besparingen op de exploitatie bepaald. Daarbij is als uitgangspunt genomen dat
de no-regret maatregelen een afschrijvingstermijn kennen van ca. 20 jaar. Voor de noregret maatregelen van HOV A zijn de jaarlijkse afschrijvingskosten daarom (rotonde
Kepplerstraat - Vermiljoenweg € 60.000 + kruispunt Noorder IJ- en Zeedijk / Westkolkdijk
€ 62.000 is totaal €122.000, gedeeld door 20 jaar is) € 6.100 per jaar. Dit is dus exclusief
de busbaan op de Klaprozenweg.
Voor HOV B bedragen ze (kruispunt busbaan - Noorder IJ- en Zeedijk €62.000 + Kruispunt
Verlengde Stellingweg - Molenaarsweg €191.000 + Kruispunt IJdoornlaan - Vorticellaweg
€1.120.000 + rotonde Kepplerstraat - Vermiljoenweg €60.000 is totaal €1.433.000,
gedeeld door 20 jaar is ) €71.650
Jaarlijkse exploitatiebesparing

Infrastructurele
jaarbasis
€6.100

kosten

op

HOV A Zaanse Schans - Van €32.807
Hasseltweg
HOV B NS station Zaandam - €98.420
€71.650
Buikslotermeerplein
Tabel 11 Verhouding tussen aanlegkosten en besparingen van no regret maatregelen

In bijlage 10 is aangegeven hoe de doorrekeningen uitgevoerd zijn. Door de keuze om met COCON te werken
om de effecten te bepalen is uitgegaan van een basis met een starre regeling, dit in tegenstelling tot wat er nu
op de kruising staat of gaat komen.

2
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In de onderstaande tabel worden de aanlegkosten van het no-regret pakket per gemeente
weergegeven:
Stadsdeel Noord
Maatregelen

Kruispunt Noorder
IJ- en Zeedijk Westkolkdijk
Kruispunt
Verlengde
Stellingweg
Molenaarsweg
Kruispunt
IJdoornlaan
Vorticellaweg
Klaprozenweg

Gemeente Zaanstad
€62.000

Rotonde
Kepplerstraat Vermiljoenweg

€60.000

€191.000

€1.120.000

€15.300.000

Totale kosten
€16.673.000
Tabel 12 Kosten no regret maatregelen per gemeente

€60.000

Behalve het project 'Klaprozenweg' zijn de no regret maatregelen over het algemeen
relatief bescheiden. Daarbij geldt ook dat de winst voor het openbaar vervoer gering is.

8.3

30 km/u maatregelen
Voor een gemiddelde snelheid van 30 km/u is een uitgebreid en ingrijpend pakket met 30
km/u maatregelen nodig. Zie ook bijlage 11. Zo zijn er aparte busbanen nodig, moeten op
bepaalde plekken parkeerplaatsen verwijderd, de verkeerscirculatie gewijzigd of zijn
kostbare, ongelijkvloerse kruisingen nodig. Daarentegen blijkt uit dit onderzoek dat er bij
30 km/u sprake is van een groei van het aantal reizigers en reizigerskilometers van
respectievelijk 20% en 40%.
Daar waar mogelijk krijgt de Zaancorridor een vrije baan. Op (nagenoeg) alle kruispunten
hebben de bussen een absolute prioriteit. Dat wil zeggen dat een aankomende bus een
verre inmelding doet, waarna de bus zonder te hoeven remmen en wit verkeerslicht krijgt
en het kruispunt zonder tijdverlies kan passeren. Hierdoor stopt een Zaancorridor alleen
nog op haltes. In de bijgaande figuren zijn de maatregelen in Zaanstad en Amsterdam
grafisch weergegeven.
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Figuur 15 30km/u maatregelen in Amsterdam-Noord

Figuur 16 30 km/u maatregelen in Zaanstad
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Langs de route zijn de haltes herverdeeld, waarbij de gemiddelde halteafstand sterk is
vergroot. Op instigatie van Connexxion is uitgegaan van een open instapregime. De in de
uitgangssituatie aangenomen halteertijd van 20 seconden per halte is voor de meeste
haltes daarom teruggeschroefd naar 15 seconden.
Zoals gesteld is het, om een gemiddelde snelheid van 30 km/u te halen, niet alleen nodig
ingrijpende maatregelen op kruispunten en wegvakken te nemen, maar ook om haltes te
verdelen of samen te voegen. In Amsterdam-Noord zijn de voorstellen voor een nieuwe
halteverdeling relatief beperkt ten opzichte van de bestaande situatie. De wijzigingen
betreffen de haltes ter hoogte van de Kadoelenweg en bij de P.A. van Heyningenstraat.
Daarbij komt dat de haltes Lange Vonder en Kadoelenpad al bij de het ingaan van de
nieuwe concessie (december 2010) zijn opgeheven.

Figuur 17 Halteverdeling in Amsterdam Noord met invloedsgebied per halte van 400 meter

Zaanstad
Binnen de grenzen van de gemeente Zaanstad zijn ingrijpender maatregelen aan de
halteverdeling nodig om de gemiddelde snelheid van 30 km/u te halen. Met name in het
zuidoostelijk deel van de stad (Poelenburg / De Weer) dient een aantal haltes te worden
samengevoegd.
Voorgesteld wordt de halte-afstand te vergroten tot circa 700 meter. Daarbij worden de
volgende haltes samengevoegd met andere:
•
•
•
•
•
•
•

Boeienlaan;
Meerpaal;
Barkstraat;
Galjoenstraat;
Dodeneaustraat;
Walraven van Hallstraat;
Morgensterstraat;

Ruimte & Mobiliteit

45

projectnr. 204 024
28 februari 2011

'De bus stopt alleen op de halte'
Definitieve eindrapportage planstudie HOV Zaancorridor rev. 0.1

•
•
•
•
•

Peperstraat;
Veldvliegerstraat;
Kopermolenstraat;
Jufferstraat;
Schipbeek.

Wanneer dit in kaart wordt gebracht ziet dat er als volgt uit:

Figuur 18 Halteverdeling gemeente Zaanstad bij 30 km/u met invloedsgebied per halte
van 400 meter (inzet: de halteverdeling van de Zuidtangent in Hoofddorp)

8.4

Besparingen en kosten per maatregelpakket
Besparingen en kosten per maatregelpakket
Verschillende maatregelpakketten zijn qua aanlegkosten en exploitatiebesparingen met
elkaar vergeleken. In de volgende tabellen de resultaten voor lijnen A en B. Daarbij moet
opgemerkt worden dat
• de uitgangssituatie inclusief het parallel lopende project Klaprozenweg is, voor
dit project is het budget al vrijgemaakt;
• sommige maatregelen hebben betrekking op zowel lijn A als lijn B, in de tabellen
zijn de kosten steeds per lijn uitgesplitst.
HOV A Zaanse
Schans - Van
Hasseltweg

rijtijd in
minuten

gemiddelde
snelheid

Aanlegkosten in mln.

Jaarlijkse
exploitatiebesparing

n.v.t
0,2
44,1

Cumulatief
€
15,3
€
15,5
€
60,8

Exploitatiekosten bij DRU is
€90

Uitgangssituatie
No-regretpakket
Versnellingsmaatregelen
30 km/u pakket

39,1
38,8
36,7

25,1 km/u
25,3 km/u
26,7 km/u

€
€
€

€
€
€

4.275.820
4.243.013
4.013.365

€
€

n.v.t.
32.807
262.454

32,1

30,4 km/u

€

36,2

€

€

3.510.328

€

765.492

Extra

97

Tabel 3 Berekening rijtijd- en DRU-besparing Zaancorridorlijn A
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Ook voor HOV B zijn de belangrijkste cijfers in een tabel bijeengebracht.
HOV B Zaanse
Schans - Van
Hasseltweg

rijtijd in
minuten

gemiddelde
snelheid

Aanlegkosten in mln.

Exploitatiekosten bij DRU is
€90

Jaarlijkse
exploitatiebesparing

n.v.t.
1,4
1,5

Cumulatief
€
n.v.t.
€
1,4
€
2,9

Uitgangssituatie
No-regretpakket
Versnellingsmaatregelen
30 km/u pakket

38,7
37,8
35,1

21,8
22,4
24,1

€
€
€

€
€
€

4.232.077
4.133.657
3.838.396

€
€
€

n.v.t.
98.420
393.682

27,1

30,7

€

63,1

€

€

2.963.548

€

1.268.529

Extra

66

Tabel 4 Berekening rijtijd- en DRU-besparing Zaancorridorlijn B
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Vervolg
Besluitvorming
De dient IVV van de gemeente Amsterdam, Stadsdeel Amsterdam Noord en de gemeente
Zaanstad zijn betrokken geweest bij de totstandkoming van deze planstudie. Vervolgens
is deze eindrapportage, na behandeling in de stuurgroep, vastgesteld in het Dagelijks
Bestuur van de Stadsregio Amsterdam. Vervolgens heeft vaststelling en besluitvorming
plaatsgevonden door de stadsdeelraad van stadsdeel Amsterdam Noord en de gemeenteraden van Amsterdam en Zaanstad. Daarmee wordt ook de verantwoording afgelegd
richting het Ministerie van I&M, met betrekking de AROV gelden. Middels het ondertekende convenant hebben de partijen zich aan de verdere procesgang gecommitteerd.
Partijenanalyse
De gemeente Zaanstad wil in de vervolgfase de verlenging naar Koog Zaandijk en de
verlegging door de Achtersluispolder uitgewerkt zien. Verder geeft zij aan dat de
verkeerssituatie in de gemeente van een heel andere orde is dan in Amsterdam-Noord.
Met name de combinatie van dichtbebouwd stedelijk gebied en twee zeer kritische
kruispunten (Thorbeckeweg - Wibautstraat en Prins Bernhardplein), maken het moeilijk de
doorstroming van de HOV Zaancorridor op een goede manier te regelen. Juist vanwege
deze twee 'kranen' is het lastig geschikte maatregelen te vinden op de tussenliggende
wegvakken en kruispunten.
Uit de feedback van Stadsdeel Noord gedurende n dit project kan de conclusie worden
getrokken dat in het stadsdeel van een tegengestelde verkeerssituatie sprake is ten
opzichte van Zaanstad. De bestaande bussen kunnen op veel plekken redelijk doorrijden,
waardoor maatregelen op korte termijn niet heel urgent lijken. Daarentegen is er in dit
stadsdeel sprake van een hoge dynamiek met veel bouwontwikkelingen, waardoor de
druk op de bereikbaarheid en de noodzaak van (snel) openbaar vervoer wel degelijk
gevoeld wordt.
Proces
Met de vaststelling van deze eindrapportage van de planstudiefase, promoveert dit
project naar de voorbereidings- en uitvoeringsfase. Voor de no regret maatregelen
betekent dit dat ze naar het niveau van definitief ontwerp getild gaan worden, met een
focus op zo spoedig mogelijke uitvoering op straat. Voor de andere, in deze rapportage
voorgestelde ingrepen, geldt echter dat er nog een planuitwerking moet plaatsvinden, als
onderdeel van de planfase. Met andere woorden, die ingrepen worden eerst uitgewerkt op
voorlopig ontwerpniveau. Afspraken tussen de verschillende partijen zullen in een
bestuursovereenkomst worden vastgelegd.
Voor de gemeente Zaanstad betekent dit dat dit jaar de maatregelen bij de rotonde
Kepplerstaat - Vermiljoenstraat worden voorbereid, met een focus op uitvoering in 2012.
In 2011 wordt ook gewerkt aan het voorlopig ontwerp van het kruispunt en halte
Mennistenerf - Peperstraat. Voor stadsdeel Noord betekent dit de start van de voorbereiding van de maatregelen op het kruipunt Noorder IJ- en Zeedijk - Westkolkdijk, het
kruispunt Verlengde Stellingweg - Molenaarsweg en het kruispunt Vorticellaweg Kadoelenweg, met een focus op uitvoering in 2012. De huidige procesgang voor de
busbaan Klaprozenweg wordt gecontinueerd, en uitvoering vindt plaats in 2012. In de
vervolgfase vindt onderzoek plaats naar nut en noodzaak van verlenging van HOV B naar
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NS station Koog Zaandijk. De focus voor de versnellingsmaatregelen is uitvoering in de
periode tot 2017. Doorgroei naar maatregelen die zorgen voor een gemiddelde snelheid
van 30 km/u is wellicht pas gedurende de jaren daarna mogelijk.
Marketing
Een ander belangrijk element voor de vervolgfase is het verstevigen van de communicatie
over de HOV Zaancorridor. Hierbij kan de Zuidtangent als voorbeeld worden genomen. Dat
betekent bijvoorbeeld dat niet alleen de introductie van de HOV Zaancorridor middels
campagnes wordt geduid, maar daaraan voorafgaand ook de komst van de HOV Zaancorridor. Hierdoor is het naar de openbaar vervoer reiziger te verklaren dat buslijnen gaan
veranderen en haltes worden samengevoegd. Voor de marketing, de voorlichting en het
voeren van campagnes worden de diensten van gespecialiseerde communicatieadviesbureaus ingeschakeld. Gedacht kan worden aan communicatiemiddelen als het uitdelen van
flyers, aantrekkelijke tarieven, ludieke acties. Hiervoor zijn in het kader van de Zuidtangent, maar ook elders in den lande, voldoende goede referenties voorhanden.
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Conclusies
Op de HOV Zaancorridor wordt gestreefd naar een gemiddelde snelheid van 30 km/u,
volgens het motto 'De bus stopt alleen op de halte'. Op de HOV Zaancorridor worden
bussen ingezet, voor vertramming ontbreekt het aan voldoende reizigerspotentieel.
In deze planstudie zijn drie maatregelpakketten uitgewerkt waarmee op de corridor een
aanzienlijke snelheidswinst en een verhoging van de betrouwbaarheid kan worden
geboekt;
• het pakket no regretmaatregelen, waarmee al op korte termijn ca. 2012 rijtijdwinst kan worden behaald. De no regret maatregelen verdienen zichzelf direct terug door de jaarlijkse besparing op de exploitatie. Een totaalbedrag van (beide
lijnen) €1,4 mln (exclusief het project Klaprozenweg) aan maatregelen levert een
jaarlijkse exploitatiebesparing op van ca. €131.000;
• het pakket versnellingsmaatregelen. De kosten bedragen ca. €64 mln. Dit pakket
leidt tot ca. 2015 tot een verhoging van de gemiddelde snelheid van de bus tot
respectievelijk 26,7 en 24,1 km/u, een aanmerkelijke verbetering van de betrouwbaarheid en een besparing in de exploitatiekosten van ca. €650.000 per
jaar. Alhoewel met het pakket versnellingsmaatregelen de HOV streefwaarde van
30 km/u gemiddeld niet wordt gehaald, is wel sprake van goed openbaar vervoer.
• het pakket 30 km/u maatregelen, nodig om een gemiddelde snelheid van 30
km/u te halen. Dit kost op lijn A ca. €97 mln, en op lijn B ca. €66 mln. De jaarlijkse exploitatiebesparingen bedragen per lijn respectievelijk ca. €765.000 en
€1.270.000. Vooral op lijn A, tussen Zaanse Schans en Van Hasseltweg, worden
forse ingrepen voorgesteld, zoals ongelijkvloerse kruisingen van het Prins Bernhardplein en het kruispunt Thorbeckeweg - Wibautstraat. Deze snelheid leidt tot
een groei van het aantal reizigers en het aantal reizigerskilometers van respectievelijk 20% en 40%. Vooralsnog is het niet realistisch deze gemiddelde snelheid
te ambiëren, gezien de hoge kosten en de ingrijpende ruimtelijke maatregelen
die hiermee gepaard gaan.
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