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Voorwoord

Zaanstad is in beweging en dat brengt grote 

uitdagingen met zich mee. De regio Amsterdam groeit 

hard en Zaanstad groeit daarin mee. We werken aan 

een sterke economie waar iedereen van profiteert. We 

willen tussen 2030 en 2040 klimaatneutraal zijn. En 

we streven een stad na waarin iedereen gezond en 

veilig kan wonen, werken en recreëren. Deze 

uitdagingen vertalen zich ook in een stevige 

mobiliteitsopgave.

De koersnota die nu voor u ligt geeft aan langs welke 

lijnen wij het Zaans Mobiliteitsplan, en daarmee de 

mobiliteit in het Zaanstad van de toekomst, willen 

vormgeven. Voortgaan op de oude weg is daarbij 

geen optie. Een transitie in het denken over en werken 

aan mobiliteit is nodig. De focus verschuift van het 

oplossen en voorkomen van verkeersknelpunten naar 

meebouwen aan de stad van de toekomst. Met een 

duidelijke mobiliteitsambitie, met veel aandacht voor 

schone en gezonde mobiliteit, goed ingepast in een 

veilige en aantrekkelijke openbare ruimte en passend 

bij de unieke Zaanse identiteit. En met een naadloze 

aansluiting op de keuzes in de ruimtelijke ordening, 

het klimaatbeleid en de economie.
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We leggen de lat dus hoog. Vooral ook omdat de stad 

daarom vraagt én dat verdient, zoals bleek uit de 

gesprekken die wij voerden met experts en 

belanghebbenden. Ik ben trots op deze gedeelde 

Zaanse ambitie. De komende maanden werken wij 

dan ook hard door aan deze complexe opgave, op 

weg naar een robuust en toekomstbestendig Zaans 

Mobiliteitsplan!

Gerard Slegers

Wethouder Bereikbaarheid, Mobiliteit en Parkeren

Gemeente Zaanstad



Inhoudsopgave

Hoofdstuk

Samenvatting

1. Inleiding

2. Zes Zaanse opgaven

Deel 1: Inventarisatie

3. Uitgangssituatie Mobiliteit

4. Aanbevelingen uit gesprekken met de stad

Deel 2: Koers

5. Koers zetten in de hoofdstructuur

6. Bouwstenen voor mobiliteit

7. Tot slot: Hoe verder?

Zaans Mobiliteitsplan: Koersnota3

Pagina

4

6

7

10

16

17

23

27



Samenvatting

Koersnota Zaans Mobiliteitsplan

Deze koersnota gaat in op de mobiliteitsopgave van 

Zaanstad en de koers die wij op basis daarvan voorstellen.

Zaanstad is een veelzijdige stad omringd door mooie 

natuur. De gemeente bestaat uit zeven kernen, die in de 

loop van de jaren naar elkaar toe zijn gegroeid, en daarbij 

elk hun eigen karakter hebben kunnen behouden.

Het karakter van Zaanstad, toekomstige trends en 

ontwikkelingen, waaronder de groei van de stad én de 

ligging tegen de metropool Amsterdam aan, maakt een 

heldere visie op de mobiliteit van de toekomst nodig. 

Het Zaans Mobiliteitsplan, en daarmee deze koersnota, is 

een bouwsteen voor de Omgevingsvisie 2040: het levert 

een belangrijke bijdrage vanuit het perspectief mobiliteit. De 

relatie tussen ruimte en mobiliteit is hierbij essentieel. 

Daarom trekken Mobiliteitsplan en Ruimteplan samen op.

Zes Zaanse Opgaven

In de omgevingsvisie zijn zes opgaven voor Zaanstad 

vastgesteld. Per opgave hebben we bekeken wat het 

betekent voor mobiliteit in Zaanstad. Een overzicht van de 

zes Zaanse opgaven, vanuit mobiliteitsperspectief: 

1. Verstedelijking: groei van de stad;

2. Economie: werkgelegenheid en toerisme bevorderen;

3. Verduurzaming: klimaatbestendig maken;

4. Gezondheid: meer bewegen in een schone stad;

5. Kansengelijkheid: verschillen verkleinen;

6. Veiligheid: minder ongevallen en veiliger gevoel.

Uitgangssituatie

De uitgangssituatie van de Zaanse mobiliteit is in beeld 

gebracht. Daarbij is ingegaan op de volgende aspecten: 

• Modal split: vervoerwijzekeuze;

• Auto;

• Voetganger;

• Fietser;

• Openbaar Vervoer;

• Distributie en logistiek.

Zaanstad kent een relatief hoog autogebruik. Verwachting 

is dat dit zonder aanvullend beleid verder toeneemt en 

meer knelpunten ontstaan. Daarbij zijn delen van Zaanstad 

slecht bereikbaar met ov en worden voetgangers en fietsers 

geconfronteerd met fysieke barrières. 

Aanbevelingen uit gesprekken

In de inventarisatiefase zijn er gesprekken geweest met 

ambtelijke en externe experts, belanghebbenden uit de stad 

en de gemeenteraad. Dit leidt tot vijf hoofdaanbevelingen:

1. Maximaal inzetten op fietser en voetganger;

2. Aandacht voor knooppunten en ketenmobiliteit;

3. Vervoer over water als mogelijkheid;

4. Transitie naar verduurzaming faciliteren;

5. Integrale visie op mobiliteit en RO.

De koers: hoofdstructuur en bouwstenen mobiliteit

Op basis van de analyses en aanbevelingen is een koers 

voorgesteld. Deze bestaat uit een beoogde hoofdstructuur 

van Zaanstad, bestaande uit vijf punten (hieronder 

genoemd) en vijf bouwstenen voor mobiliteit (volgende 

pagina).

Koers zetten in de hoofdstructuur

Bij de beoogde hoofdstructuur is de keuze gemaakt niet te 

faciliteren, maar juist te sturen om de gewenste structuur te 

krijgen. De hoofdstructuur bestaat uit vijf elementen;

1. Zaanse Ladder bestaande uit twee staanders; het 

spoor en een HOV-as in Zaandam Oost met goed 

functionerende dwarsverbindingen;

2. Versterken hoofdstructuur auto, provinciale wegen 

als stadsboulevards;

3. Zaanstad en Amsterdam duurzaam verbonden via 

de Achtersluispolder en het Hembrugterrein;

4. Versterken kernen met levendige stads- en 

dorpserven;

5. De Zaan beter benutten
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Samenvatting

Bouwstenen voor mobiliteit

Vanuit de hoofdstructuur worden de bouwstenen voor 

mobiliteit afgeleid. Dit is een eerste vertaalslag van de 

hoofdstructuur naar mobiliteitskeuzes, die later in het ZMP 

verder uitgewerkt worden. Het betreft vijf bouwstenen: 

1. Zonering en parkeren: samenhangend 

mobiliteitsbeleid

2. Ruim baan voor fietsen en lopen: een fijnmazig, 

comfortabel netwerk, focus op dwarsverbindingen

3. Openbaar vervoer en knopen: plekken waar 

modaliteiten samenkomen langs twee dragende 

assen 

4. Gewenste auto- en logistieke structuur: optimaal 

gebruik hoofdwegennet, in kernen meer inrichten 

op bestemmingsverkeer

5. Verleiden en innoveren: ander verkeersgedrag en 

kansrijke (nieuwe) ontwikkelingen een plek geven

Hoe verder

Dit koersdocument geeft de ambitie van Zaanstad weer, 

maar is geen beleidskader. Dat is het Zaans Mobiliteitsplan 

(ZMP), dat de komende maanden wordt uitgewerkt. De 

hoofdstructuur en bouwstenen van de koersnota vormen 

daarvoor de basis. Parallel aan wordt de Parkeernota 

verder uitgewerkt en wordt de koers in twee gebieden, 

Krommenie-Wormerveer en Poelenburg-Peldersveld, meer 

in detail uitgewerkt en tastbaar gemaakt.
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Bouwstenen voor mobiliteit schematisch weergegeven

Schematische weergave hoofdstructuur



1) Inleiding: Groeien met eigen identiteit

Zaanstad is een veelzijdige stad omringd door mooie 

natuur. De gemeente bestaat uit zeven kernen, die in 

de loop van de jaren naar elkaar toe zijn gegroeid, en 

daarbij elk hun eigen karakter hebben kunnen 

behouden. Zaanstad groeit de komende jaren sterk 

door, met onder andere nieuwbouw in Wormerveer, 

Krommenie, Kreekrijk, Kogerveldwijk en Zaandam 

Centrum en de herontwikkeling van bedrijventerreinen 

langs het Noordzeekanaal tot woon-/werklocaties. 

Het karakter en de opgaven van Zaanstad, 

toekomstige trends en (ruimtelijke) ontwikkelingen én 

de ligging tegen de metropool Amsterdam aan, maakt 

een heldere visie op de mobiliteit voor de toekomst 

nodig en wenselijk. Dit maakt een integrale afweging 

mogelijk en voorkomt dat keuzes over de structuur van 

de stad op het verkeerde niveau gemaakt worden. 

Samenhang omgevingsvisie, 

ruimteplan en mobiliteitsplan

De Omgevingsvisie van Zaanstad vormt het 

overkoepelende kader voor de ontwikkeling van 

Zaanstad. De zes Zaanse opgaven staan hierin 

centraal. Het Zaans Mobiliteitsplan, en dus ook deze 

koersnota, is een bouwsteen voor de Omgevingsvisie.
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In het plan – en gerelateerde uitwerkingen zoals de 

Parkeernota – wordt aangegeven hoe de komende 

jaren middels mobiliteit optimaal invulling kan worden 

gegeven aan de zes Zaanse opgaven.

Mobiliteit staat echter nooit op zichzelf. Keuzes in de 

ruimtelijke ontwikkeling zijn bepalend voor de 

mobiliteit. Daarom trekt het Mobiliteitsplan samen op 

met een ander bouwsteen van de Omgevingsvisie: het 

Ruimteplan. Waar het Ruimteplan ingaat op zaken als 

de ruimtelijke kernkwaliteiten en ruimtelijk-

economische dynamiek van Zaanstad, gaat het 

Mobiliteitsplan in op de mobiliteitskoers en de 

uitwerking hiervan op de ruimte in Zaanstad.

MAAK.Zaanstad is een uitwerking van de 

verstedelijkingsopgave en vormt een belangrijke 

startpunt voor het Ruimteplan en ook voor het 

Mobiliteitsplan. 

Samenhang omgevingsvisie,

ruimteplan en mobiliteitsplan.

Status van de koersnota

In deze nota doen wij een voorstel voor de koers. In 

onze ogen is deze koers het meest logische uitvloeisel 

van de zes Zaanse opgaven, de mobiliteitsopgave van 

Zaanstad én de aanbevelingen die wij intern en extern 

hebben opgehaald. De hoofdstructuur en de eraan 

gekoppelde bouwstenen voor mobiliteit vormen één 

samenhangend geheel; als een element wordt 

weggeknipt, heeft dit gevolgen voor het geheel.

Dat wil echter niet zeggen dat er niet nog veel te 

kiezen valt, namelijk binnen de structuurelementen en 

bouwstenen. Hoe ver ga je om iets af te dwingen, hoe 

verdeel je de ruimte precies, waar lopen routes, welke 

eisen leg je op aan ontwikkelingen. Ook is belangrijk 

dat de koers niet in één keer van vandaag op morgen 

kan worden gerealiseerd. Fasering is noodzakelijk, 

waarbij ook vanwege (on)beschikbaarheid van geld 

keuzes moeten worden gemaakt. 

De kaarten en beelden in het koersgedeelte van dit 

document zijn daarom ook niet bedoeld om nu keuzes 

vast te leggen. Ze geven een indicatie van hoe 

netwerken eruit kunnen komen te zien en ze geven 

een impressie van een mogelijke toekomst bij 

toepassing van de koers.



2) Zes Zaanse opgaven en twee randvoorwaarden

In de Omgevingsvisie zijn zes opgaven voor Zaanstad 

vastgesteld. Deze zijn hieronder nader toegelicht, 

waarbij ingegaan is wat deze opgaven voor mobiliteit 

in Zaanstad betekenen.

Verstedelijking: groei van de 

stad

De regio Amsterdam groeit en dus Zaanstad ook. Dit 

betekent meer inwoners (50.000 meer tot 2040, met 

name in de vier MAAK-gebieden), bedrijvigheid en 

voorzieningen. De groei vindt vooral plaats in de 

bestaande stad, onder meer door herontwikkeling van 

bedrijventerreinen tot woon-werklocaties. Dit heeft een 

flinke impact op de mobiliteit in de stad.

Economie: werkgelegenheid  

en toerisme bevorderen

Een goede bereikbaarheid van de Metropoolregio is 

essentieel voor  de internationale concurrentiepositie. 

Daarbij is het streven dat het aantal arbeidsplaatsen in 

Zaanstad toeneemt. Zaanstad kent van origine veel
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traditionele industrie, vooral langs de Zaan en in het 

Noordzeekanaalgebied. Er liggen kansen voor 

diversificatie en voor een mix van wonen en werken. 

Bereikbaarheid en aantrekkelijke openbare ruimte zijn 

daarbij belangrijke vestigingsplaatsfactoren.

Meer variatie kan ook zorgen voor meer balans in de 

woon-werk pendel. Nu is de uitgaande pendel het 

grootste en is deze vooral op het zuiden gericht. De 

ingaande pendel komt vooral uit het noorden. 

Het aantal toeristen naar de Zaanse Schans blijft 

toenemen, naar misschien wel 3 miljoen bezoekers 

per jaar. Hier liggen uitdagingen, maar ook kansen 

voor meer binding met en spreiding over de stad. 

Wat betekent dit voor mobiliteit?

• Groei mobiliteit

• Druk op de openbare ruimte

• Toename van verkeersknelpunten

• Bij nieuwe ontwikkelingen tijdig goede 

bereikbaarheid en mobiliteitsdiensten bieden

Wat betekent dit voor mobiliteit?

• Verbeteren woon-werkbalans (pendel)

• Belangrijke (stads)logistieke opgave

• Stimuleren vervoer over water/ binnenvaart

• Locaties aantrekkelijker maken en verbinden 

met Zaanstad

• Goede bereikbaarheid van bedrijventerreinen en 

(toeristische) centra

• Knooppuntontwikkeling koppelen aan 

economische ontwikkeling (kantoren bij stations)

MAAK.gebieden Zaanstad (bron: MAAK.Zaanstad) Sterke woon-werk pendel richting Amsterdam. Bron: CBS (2019)



Verduurzaming: klimaat-

bestendig maken

De energietransitie vraagt om het drastisch 

verminderen van de CO2-uitstoot. Zaanstad wil 

Klimaatneutraal zijn in 2030-2040. Dit betekent 

inzetten op duurzame brandstof in alle sectoren, 

waaronder mobiliteit, een vergroening van de 

openbare ruimte en slimmer inzetten van mobiliteit. En 

zorgen voor een stad die bestand is tegen extreme 

uitspattingen van het klimaat, zoals hitte en regenval. 

Gezondheid: meer bewegen    

in een schone stad

De Zaankanter wordt steeds ouder, zit meer en 

beweegt minder. Het stimuleren van bewegen en het 

maken van gezonde keuzes is belangrijk. Daar hoort 

bij: het inzetten op een stad waar mensen elkaar
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ontmoeten, zich veilig voelen en voor elkaar zorgen. 

Daarnaast is een gezonde stad een stad zonder 

luchtvervuiling, geur- en geluidsoverlast.

Kansengelijkheid: verschillen 

verkleinen

Kansengelijkheid betekent voor mobiliteit: fysieke 

toegankelijkheid van het mobiliteitssysteem, maar ook 

bereikbaarheid van voorzieningen en kansen op werk 

voor iedereen. In Zaanstad staan zowel fysieke als 

mentale barrières dat in de weg. Met name in oost-

westrichting zorgen het spoor, de Zaan en de 

infrastructuur voor barrières. 

Wat betekent dit voor mobiliteit?

• Inzetten op meer fiets- en OV-gebruik.

• Kansen voor deelmobiliteit

• Elektrificatie van de mobiliteit.

• Herverdeling van de openbare ruimte (zowel 

rijdend als geparkeerd / gestald)

Wat betekent dit voor mobiliteit?

• Meer inzetten op voetgangers en fietsers

• Nabijheid/toegang tot groen

• Betere verblijfs- en leefkwaliteit

• Creëren van ontmoetingsplekken

Wat betekent dit voor mobiliteit?

• Behouden/verbeteren toegankelijkheid van 

voorzieningen, werk en mobiliteit

• Slechten van barrières

• Aansluiten stads- en dorpskernen op het 

regionale netwerk

• Bepaalde wijken vragen extra aandacht

Boven: laadpaal in Zaandam (bron: retaildetail.nl, 2016). Midden: 

voetganger en fietser op de voorgrond (bron: dreamstime.com, 2020). 

Onder: toegankelijkheid in het OV (bron: vng.nl, 2020).

2) Zes Zaanse opgaven en twee randvoorwaarden



Veiligheid: minder ongevallen 

en veiliger gevoel

Veiligheid is een breed begrip. De verkeersongevallen 

zijn, na jaren van daling, in 2019 licht toegenomen in 

aantal. Het verminderen van het risico op ongevallen 

en letsel blijft een belangrijke opgave. Daarnaast is 

veiligheidsbeleving en sociale veiligheid in het verkeer  

van belang: de Zaankanter moet zich veilig voelen, 

ook onderweg. De electrificatie van mobiliteit leidt ten 

slotte tot nieuwe uitdagingen voor brandveiligheid.

Randvoorwaarde: 

kosteneffectiviteit 

Aan de doelen uit de omgevingsvisie hebben wij twee 

randvoorwaarden toegevoegd, om ze realistisch en 

haalbaar te maken. Hierbij gaat het om 

kosteneffectiviteit en maatschappelijk draagvlak.
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De maatregelen dienen kosteneffectief te zijn op de 

lange termijn, dus we kijken naar de totale kosten: 

zowel investerings-, exploitatie- en onderhoudskosten. 

Randvoorwaarde: 

maatschappelijk draagvlak

Voor maatschappelijk draagvlak is het belangrijk om 

samen te werken met lokale partners, bewoners, 

ondernemers. De actoren zullen ook mee moeten 

gaan in de verandering die we voorstellen om deze te 

laten slagen. 

Wat betekent dit voor mobiliteit?

• Veilige inrichting (Duurzaam Veilig)

• Sociaal toezicht vergroten

• Verkeersveilig gedrag bevorderen

• (brand)veilige laadinfrastructuur

• Goede aanrijroutes nood-/hulpdiensten

Wat betekent dit voor mobiliteit?

• Maatschappelijke kosten en baten

• Investerings-, exploitatie- en onderhoudskosten

• Sturen op synergie woningbouw <> mobiliteit

• Effectief aansluiten op beleid regionale partners

• Nieuwe businessmodellen ontwikkelen voor 

mobiliteit, bijv. hubs

Wat betekent dit voor mobiliteit?

• Gebiedsgerichte uitwerkingen samen met de 

lokale actoren

• Behapbare stappen nemen

• ‘What’s in it for me?’, communicatiestrategie. 

2) Zes Zaanse opgaven en twee randvoorwaarden



In dit hoofdstuk kijken we naar de uitgangssituatie van de 

mobiliteit in Zaanstad, zowel voor de bestaande situatie 

als de autonome ontwikkeling (= zonder nieuw 

mobiliteitsbeleid). We gaan hierbij in op de modal split, 

auto, voetganger, fiets, openbaar vervoer en logistiek.

Modal split: vervoerwijzekeuze

De modal split beschrijft met welk hoofdvervoersmiddel 

een bepaalde rit wordt gemaakt. De Zaankanter kiest in 

bijna de helft van de ritten voor de auto. Dat aandeel 

komt overeen met het gemiddelde van de MRA zonder 

Amsterdam. Dat is opmerkelijk, want in dat gemiddelde 

zitten ook landelijker delen van de MRA. Bij een 

gemeente als Zaanstad, meer verstedelijkt dan veel 

andere MRA-gemeenten (buiten Amsterdam) en tegen 

Amsterdam aan, zou je verwachten dat het autoaandeel 

meer tussen dit gemiddelde en dat van Amsterdam in zou 

liggen. En dus het aandeel lopen, fiets en ov hoger zou 

zijn dan nu. Ook op de korte afstand (tot 7,5 kilometer) is 

het aandeel autoritten hoog.

Bij realisatie van de MAAK ambitie (een toename van 

50.000 inwoners in Zaanstad) groeit het aantal ritten fors. 

Met ongewijzigd beleid groeien met name auto en 

openbaar vervoer sterk. De fiets blijft relatief achter, 

ondanks dat de stad vooral verdicht wordt. De reductie 

van het aantal vrachtwagens is het gevolg van 

transformatie van bedrijventerreinen.

3) Uitgangssituatie mobiliteit
Modal split: mobiliteit groeit, fiets blijft achter
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Indicatieve toename van ritten in Zaanstad bij ongewijzigd beleid, 

per type vervoermiddel ten opzichte van de huidige situatie, met 

volledige MAAK ambitie in 2040. Bron: Verkeersmodel Zaanstad

Modal split Amsterdam, Zaanstad en MRA zonder Amsterdam 

(Blauw = lopen, groen = fiets, oranje = ov, rood = auto). Bron: 

OViN 2012-2017.

Modal split per postcodegebied, op ritten tot 7,5 kilometer. 

Bron: OViN 2012-2017.



Auto

In de toekomst zal de druk op het weggennet toenemen 

door de toenemende bevolkingsgroei in stad en regio. De 

indicatieve prognose (Verkeersmodel van Zaanstad) laat 

zien dat het aantal autoritten in 2030 zonder maatregelen 

circa een kwart hoger ligt dan in 2015. De knelpunten 

nemen in de toekomst verder toe, met name op de 

noord-zuid richting. Dit beïnvloedt de leefbaarheid van 

Zaanstad.

Daarom investeren we met de regio in de Thorbeckeweg 

en streven we naar snelle aanleg van de verbinding A8-

A9. Maar de verstedelijkings-, duurzaamheids- en 

gezondheidsopgaven maken het noodzakelijk om binnen 

de stad meer te focussen op het reduceren van de 

dominantie van de auto in het centrale gebied. Hiernaast 

dient het bestaande netwerk op een betere manier te 

worden benut. 

Specifiek zijn er de volgende uitdagingen:

• Stedelijke en dorpscentra van stroomgebied naar 

leefgebied: verminderen van gemotoriseerd 

verkeer door centra (ook bussen) om de 

leefbaarheid te vergroten.

• Verminderen druk op en barrièrewerking van 

stedelijke wegen: Provinciale wegen, Wibautas, 

Thorbeckeweg, Guisweg. Deze barrières zijn niet 

alleen fysiek maar hebben ook mentaal uitwerking 

op de beleving van bereikbaarheid.

• Parkeren beperken waar de ruimte minimaal is en 

verleiden naar alternatieven en faciliteren waar het 

wel mogelijk is.

3) Uitgangssituatie mobiliteit
Auto: knelpunten op het netwerk nemen toe
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Doorstromingsknelpunten huidig

Doorstromingsknelpunten huidige situatie en

toekomstig, inclusief MAAK ambitie. Een knelpunt is bij

een IC-verhouding >85. Bron: Verkeersmodel Zaanstad.

Doorstromingsknelpunten toekomstig



3) Uitgangssituatie mobiliteit
Fietsers en voetgangers: gebrek aan beleving en barrièrewerking

Voetganger

Voetgangers hebben te maken met onduidelijkheid in de 

openbare ruimte en op hun routes. Routes, zoals van 

station Zaandam naar omliggende kantoren, zijn

onduidelijk, lastig vindbaar, kennen hindernissen en zijn

onaantrekkelijk. Op veel straten is er maar een small of 

helemaal geen trottoir. Er is geen duidelijke keuze in een 

voorkeursmobiliteit per gebied, of goede relatie met de 

ruimtelijke inrichting. Veel “achterkanten” (zoals de 

Rozengracht, zie foto) en sociale controle ontbreekt. Het 

mist aan beleving van de openbare ruimte, wat juist 

essentieel is voor de voetganger.

Het verbeteren van de beleving voor voetgangers en het 

vergroten van de aantrekkelijkheid van wandelroutes 

heeft daarom aandacht nodig in Zaanstad. Met name in 

de centra, rond de knopen en toeristische centra, en op 

de logische routes daartussen.
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3) Uitgangssituatie mobiliteit
Fietsers en voetgangers: gebrek aan beleving en barrièrewerking

Fietser

Ruim een kwart van de verplaatsingen in Zaanstad vindt 

nu plaats met de fiets. Dit is voor een stad niet hoog. 

Zonder maatregelen blijft in de toekomst de groei van het 

aandeel fietsers ook achter. Terwijl vanuit gezondheid, 

verstedelijking, duurzaamheid en kansengelijkheid (fiets 

is goedkoop) een hoog aandeel van de fiets gewenst is. 

De opgaven in Zaanstad zijn echter groot:

• Water, spoor en wegen vormen barrières. De 

maaswijdte tussen de bruggen over de Zaan is 

bijvoorbeeld erg groot (zie afbeelding rechts). Het is 

nodig barrières te slechten om de interne fietsrelaties 

binnen Zaanstad te versterken. 

• Ook regionaal is verbetering nodig. Naar Amsterdam 

vormt het Noordzeekanaal nu een grote barrière 

(afbeelding linksboven). Maar ook verbindingen 

richting gemeenten zoals Purmerend kunnen beter.

• De aantrekkelijkheid en het comfort van routes laat te 

wensen over. De fiets komt vaak in de verdrukking of 

is slecht zichtbaar.

• De combinatie OV en fiets loopt goed in Zaanstad, 

maar kan nog beter, door goede stallingen en 

aantrekkelijke stations en haltes.

• Daarbij is aandacht nodig voor de groeiende 

verscheidenheid (e-bikes, bakfietsen, etc.) en voor de 

gedragskant (niet iedereen kan of wil fietsen).

Zaans Mobiliteitsplan: Koersnota13

Fietsbereikbaarheid vanuit Zaandam Centrum en Krommenie: 

welke locaties zijn binnen 30 minuten fietsen te bereiken

De Zaan vormt eveneens een barriere

voor voetgangers en fietsers in Zaanstad



3) Uitgangssituatie mobiliteit
Openbaar vervoer: bereikbaarheid sterk wisselend

Openbaar vervoer

De Bereikbaarheid met OV is sterk wisselend, blijkt uit de 

kaart aan de rechterkan. De kaart laat zien hoeveel

banen te bereiken zjin vanuit de woongebieden van 

Zaanstad met het OV binnen 45 minuten reistijd. Vanuit

de dorpskernen zijn veel minder banen te bereiken dan 

vanuit Zaandam. Maar ook binnen Zaandam zijn er grote

verschillen. Zaandam Centrum (station) scoort zeer

goed, Achtersluispolder heeft een grote potentie, maar 

Zaandam Oost scoort duidelijk minder. De uitdaging is 

om het OV-systeem te versterken, door middel van een

beter aanbod en met maatregelen om het gebruik te

vergroten, zodat het OV rendabel wordt / blijft. 

Ketenverplaatsingen zijn hierbij belangrijk: aantrekkelijker 

maken van de first en last mile naar belangrijke OV-

haltes, die zo meer een knoop in het netwerk worden. 

Specifieke opgaven zijn:

• Woon-werkpendel is vooral noord-zuid gericht: hoe 

vullen we de tegenspits ?

• Ontwikkeling en ontsluiting Achtersluispolder: OV 

noodzakelijk om dit te faciliteren.

• Verbindingen Zaandam Oost moeten beter.

• Toenemende potentie van station Kogerveld.

• Belasting treinbrug over de Zaan zit op zijn grens.

• Bereikbaarheid banen vanuit de noordelijke kernen 

is structureel lager (zie afbeelding rechts).

• Stations vanuit dorpskernen vaak lastig bereikbaar  

per fiets of lopend door barrière Provincialeweg. 

• Bereikbaarheid OV van bedrijventerreinen is vaak 

ondermaats (zie afbeelding lijnennetkaart)

• Vervoer over water als kans, voor toerisme maar 

op soms ook voor woon-werkverkeer. Frequentie 

veren als schakels in hoofdfietsroutes van belang.

Zaans Mobiliteitsplan: Koersnota14

Uitsnede Connexxion Lijnennetkaart 2019: weinig ov-bediening

in Noordzeekanaalgebied enMolletjesveer-Noorderveld

Aantal te bereiken arbeidsplaatsen met het OV binnen 45 

minuten, vanuit woongebieden in Zaanstad. Bron: OV 

Toekomstbeeld Noord-Holland en Flevoland.



3) Uitgangssituatie mobiliteit
Distributie en logistiek

Distributie en logistiek

Zaanstad bevat relatief veel (logistieke) bedrijvigheid en 

industrie in woonwijken (zie afbeelding hiernaast). Dit

brengt logistieke uitdagingen met zich mee. Maar ook

algemene trends zoals de toename van pakketbezorging

in woonwijken en electrificatie biedt uitdagingen.

Specifieke opgaven:

• Bepaalde routes voor vrachtverkeer faciliteren, 

vrachtverkeer door woonstraten reduceren en 

kerende vrachtwagens voorkomen. Bijzondere 

uitdaging: woon-werklocaties als Achtersluispolder.

• Slimme, schone stadslogistiek is noodzakelijk, 

maar daarvoor is over- en opslagruimte nodig. Ook 

kleinschalig in / bij winkel- en woongebieden.

• De forse bouwopgave leidt lange tijd tot grote 

bouwstromen. Slimme bouwlogistieke oplossingen 

en vervoer over water zijn nodig.

• Er is nog ruimte voor bedrijvigheid op Hoogtij. 

Zorgvuldige afweging nodig wat voor bedrijven hier 

komen: toegevoegde waarde voor de stad en 

beperkte toename druk op wegennet gewenst .

• Thorbeckeweg wordt fors drukker (zie afbeelding 

rechts) door combinatie van logistiek 

Noordzeekanaalgebied, ontwikkeling ASP en 

Hembrug en afwikkeling verkeer Zaandam Zuid.

Zaans Mobiliteitsplan: Koersnota15

Typisch Zaans: industrie gecombineerd met woningen

Verkeersdruk Thorbeckeweg neemt toe



4) Aanbevelingen uit gesprekken

In de inventarisatiefase is gesproken met interne en 

externe experts, belanghebbende partijen in de stad en 

met de raad. Dit heeft vijf aanbevelingen opgeleverd:

1. Maximaal inzetten op fietser en voetganger. Om 

de gewenste kwaliteit en leefbaarheid van de stad 

te behouden, de schaarse ruimte optimaal te 

benutten en gezond gedrag te stimuleren. Ook ligt 

hier een belangrijke opgave om de fysieke en 

sociale barrières van de huidige infrastructuur te 

verminderen.

2. Aandacht voor knooppuntontwikkeling en 

ketenmobiliteit. In combinatie met een 

hoofdstructuur in het netwerk voor OV, fiets en auto 

inzetten op het creëren van overstappunten op de 

juiste manier en de juiste plek. Zo blijft Zaanstad 

voor iedereen, zowel inwoner, werknemer als 

bezoeker, goed bereikbaar.

3. Vervoer over water als mogelijkheid. De Zaan 

biedt een unieke kwaliteit en kan veel meer benut 

worden, vervoer over water draagt tevens bij aan 

het slechten van de barrièrewerking die de Zaan nu 

op veel plekken heeft.

4. Transitie naar verduurzaming faciliteren. Door 

middel van gedragsverandering stimuleren van een 

modal split richting duurzame vervoerwijzen. Dit 

geldt ook voor de logistieke sector. Hiermee sluiten 

we aan bij de klimaatdoelstellingen van Zaanstad.

5. Integrale visie op mobiliteit en RO. Het is van 

belang de ambities van de stad en de opgaven voor 

de komende jaren in samenhang te bekijken. 

• Programma: afstemming tussen het

bereikbaarheidsprofiel van de locaties en de

programmering van deze locaties.

• Inrichting: een samenhangende inrichting van

de openbare ruimte.

• Netwerkstructuur: het afstemmen van

mobiliteitsnetwerken en de ruimtelijke structuur

van groen, water en bebouwing.

Zaans Mobiliteitsplan: Koersnota16



Op basis van de inventarisatie en de adviezen vanuit de 

verschillende gesprekken tekent zich een beeld af van de 

benodigde mobiliteitstransitie in Zaanstad. Dit beeld 

hebben wij verder geconcretiseerd in een koers voor de 

hoofdstructuur voor Zaanstad, waarlangs we de transitie 

vormgeven. De nadruk ligt op het gebied langs de Zaan

en het spoor, waar de mobiliteitsopgaves het grootste

zijn. Hierbij leggen wij een relatie met thema’s buiten

mobiliteit: alleen zo wordt mobiliteitsbeleid succesvol. 

De hoofdstructuur bestaat uit vijf elementen:

1. Zaanse Ladder

2. Versterken hoofdstructuur auto, provinciale 

wegen als stadsboulevards 

3. Zaanstad en Amsterdam duurzaam verbonden 

4. Versterken kernen met levendige stads- en 

dorpserven 

5. De Zaan beter benutten

De verschillende elementen zijn onlosmakelijk met elkaar 

verbonden. Ze maken gebruik van elkaars kracht en 

vallen samen in de hoofdstructuur. Toch zijn de 

elementen los van elkaar beschreven om de kern per 

element toe te kunnen lichten.

In hoofdstuk 6 wordt deze hoofdstructuur verder

uitgewerkt in bouwstenen voor mobiliteit. Het landelijk

gebied en de dorpslinten komen daar ook in beeld.

5) Koers zetten in de hoofdstructuur

Zaans Mobiliteitsplan: Koersnota17

Ruimtelijk hoofdstructuur schematisch weergegeven



1. De Zaanse ladder

Het spoor vormt een belangrijke noord-zuidas door 

Zaanstad. Aan de oostkant van Zaandam is echter 

behoefte aan een tweede staander van de ladder: een 

hoogwaardige as met snel, frequent OV. Ondersteund 

door sterke fietsverbindingen in noord-zuid- én oost-

westrichting.

Deze tweede as dient meerdere doelen. Hij ontsluit de 

grote gebiedsontwikkelingen in Kogerveldwijk en 

Achtersluispolder. Hij moet Zaandam-Oost beter 

verbinden met de rest van de stad én met Amsterdam (-

Noord)  en daarmee de kansen voor de inwoners van 

Poelenburg en Peldersveld vergroten. En het HOV kan 

de groei van het centrum van Zaandam in oostelijke 

richting versterken.

Het exacte tracé, de locatie van de haltes en het 

materieel zal in regionaal verband, in de studie Zaan-IJ-

corridor, nader onderzocht worden. Vanuit Zaanstad valt 

er echter wel al het een en ander over te zeggen.

Qua materieel is een keuze tussen metro, tram of (tram-) 

bus nodig. Hier ligt een sterke relatie met verdichting van 

de stad. Een metro heeft veel meer reizigers nodig om 

rendabel te zijn tram. Een metro heeft een beperkt aantal 

haltes, maar vraagt wel grootschalige verdichting rond 

deze haltes. Bij tram of (tram-)bus zijn meer (5-6) haltes 

mogelijk, met minder grootschalige verdichting. In alle 

gevallen zijn een aantrekkelijke inrichting rond de haltes 

en een bewuste keuze in de woningtypologie nodig.

Door het oosten van de stad lopen nu meerdere noord-

zuidbusverbindingen. De vraag is welke as het best 

hoogwaardig kan worden gemaakt (waarbij de andere 

assen ook goede buslijnen dienen te houden). Het 

versterken van de Wibautas ligt het meest voor de hand. 

Hier zijn in potentie de meeste reizigers, het sluit goed 

aan op de ontwikkelgebieden en gaat langs Centrum-

Oost. Een oostelijker as is aantrekkelijk voor Poelenburg 

en Peldersveld, maar scoort op andere doelen minder.

De oost-west relaties tussen de twee assen en verder 

(tot in het landelijk gebied) versterken we voor langzaam 

verkeer (voetgangers en fietsers), ook door verbeterde 

inrichting van de hoogwaardige as, zie impressie 

hiernaast. Doel is om de knooppunten optimaal 

bereikbaar te maken, o.a. door barrières van het water 

(de Zaan, de Gouw), infrastructuur (provincialeweg, 

Wibautas) en landschap te slechten. Als de Wibautas de 

hoogwaardige as wordt, is extra aandacht nodig voor de 

verbindingen tussen de as en Poelenburg - Peldersveld.

Het verbeteren van dwarsverbindingen is behalve in 

Zaandam bij de ladder, ook van belang in de kernen in 

Zaanstad-Noord. Ook daar moeten knooppunten beter 

toegankelijk worden gemaakt met de fiets en lopend.

5) Koers zetten in de hoofdstructuur

De Zaanse ladder

Zaans Mobiliteitsplan: Koersnota18

Wibautas huidige situatie

… of een tram tussen Zaandam en Amsterdam-Noord?

Metro doortrekken naar Zaandam…



5) Koers zetten in de hoofdstructuur
Versterken hoofdstructuur auto, provinciale wegen als stadsboulevard

2. Versterken hoofdstructuur auto, provinciale wegen

als stadsboulevards

Opgave voor de auto is de dominantie in het stedelijk 

gebied te verminderen. Dit doen we door het doorgaand 

verkeer zoveel mogelijk over de Rijkswegen te leiden en 

te profiteren van de maatregelen die in gang gezet zijn in 

de corridor Amsterdam-Hoorn (o.a. verbreding A8 en A7 

en verbetering Thorbeckeweg) en te blijven aansturen op 

snelle realisatie van de A8-A9.

De provinciale wegen hebben nu een belangrijk 

doorgaand karakter. Voor het gedeelte tussen Zaandam 

en Wormerveer ligt er al een alternatief: de A8. Op het 

westelijk en noordelijk deel mist nu een alternatief, maar 

die ligt er wel als de A8-A9 wordt doorgetrokken. 

Wanneer het autoverkeer meer gebruik maakt van de 

alternatieven, biedt dit grote kansen voor het 

terugbrengen van de verkeersfunctie op de provinciale 

wegen en zo het beter integreren van deze wegen in 

stad en dorp. We bereiken dit door andere inrichting: 

waar mogelijk het aantal rijstroken terugbrengen naar 

2x1, meer groen, het realiseren van meer aansluitingen, 

meer prioriteit voor de fiets en sterk verbeterde 

oversteekbaarheid. Zie ook de schets hiernaast.. 

Rondom de knopen en stations kan de leefbaarheid dan 

ook flink verbeterd worden en kan de toegang tot de 

stations worden geoptimaliseerd. Bij station Zaandam is 

zo al een flinke verbetering gerealiseerd met Inverdan.

Zaans Mobiliteitsplan: Koersnota19

Huidige situatie provinciale weg. Boven: Zaandam centrum. 

Onder: bij de aansluiting met Krommenie-centrum. 

Schetsen (mogelijke) toekomstige situatie provinciale weg. Boven: 

Zaandam centrum. Onder: bij de aansluiting met Krommenie-

centrum.

Beoogde autostructuur



3. Zaanstad en Amsterdam duurzaam verbonden

Zaanstad en Amsterdam groeien naar elkaar toe. 

Achtersluispolder en Hembrugterrein vormen hierin een 

belangrijke schakel. De focus ligt op hoogwaardige 

verbindingen met Amsterdam-Noord, -Centrum én 

Sloterdijk / Haven-Stad, primair met ov, fiets en water. 

De komende jaren wordt Achtersluispolder herontwikkeld

tot een intensief woon-werkgebied, vlakbij Amsterdam. 

Hier landt een flink deel van de woningbouwopgave. De 

ligging van het gebied vraagt om een autoluwe opzet, 

met hubs aan de randen, optimale fietsverbindingen 

tussen Zaandam en Amsterdam via Achtersluispolder en 

bovenal: goed HOV. De sterke verdichting vraagt om 

HOV-ontsluiting vanuit het hart van Achtersluispolder. 

Tegelijkertijd is de ontwikkeling op Achtersluispolder een 

belangrijke voorwaarde voor de komst van goed HOV.

Het Hembrugterrein krijgt een ander karakter: een groen, 

gemengd, autoluw, maar minder intensief woon-

werkgebied. Hier ligt de focus op de fiets en verbeteren 

van de Hempont. Door de ontwikkeling van Haven-Stad

worden aan deze kant va de stad op zeer lange termijn 

wellicht extra verbindingen noodzakelijk.

Ook autoluwe gebieden leveren nog autoverkeer op. Dit 

komt met het verkeer uit Zaandam-Centrum en - Zuid en 

het Noordzeekanaalgebied samen op de Thorbeckeweg. 

Daarom wordt deze weg verbeterd en beter ingepast.

5) Koers zetten in de hoofdstructuur

Zaanstad en Amsterdam duurzaam verbonden

Zaans Mobiliteitsplan: Koersnota20

Schetstekening Achtersluispolder

toekomstige situatie

Relatie Zaanstad – Amsterdam (Bron: Strategische notitie

sleutelgebieden, MRA, 2020)

Achtersluispolder in de huidige situatie

Sfeerimpressie Hembrugterrein



4. Versterken kernen met levendige stads- en 

dorpserven 

Beleving van de centrumgebieden wordt belangrijker, 

ook als economische factor. Zéker in Zaandam Centrum, 

maar in beperktere mate ook in de centra van 

Krommenie en Wormerveer, bij de Zaanse Schans én 

rond de knooppunten staat de ruimtelijke kwaliteit onder 

druk. We geven in de levendige stads- en dorpserven 

meer ruimte aan de voetganger en de fietser en richten 

de inrichting op bestemmingsverkeer. Parkeren aan de 

randen van de centra wordt aantrekkelijker gemaakt. 

Door loop- en fietsverbindingen naar de knooppunten 

aantrekkelijker te maken, worden knoop en centrum ook 

meer één geheel. Daarmee spelen de levendige knopen 

en centra een belangrijke rol in de transitie richting lopen, 

fiets en OV.

Rechtsboven is Zaandam Centrum als voorbeeld 

uitgewerkt. Hier is de druk op de openbare ruimte het 

grootst. Centraal staat de as Gedempte Gracht -

Peperstraat, en de directe omgeving hiervan, inclusief 

sluis en Dam. Levendigheid staat voorop, door het 

maximaliseren van de aantrekkelijkheid voor de 

voetganger en fietser, met een autoluw centrum. 

Parkeren in het centrum blijft mogelijk, maar langs de 

randen geconcentreerd. Bevoorrading vindt vaker plaats 

met kleinere voertuigen. Bundeling wordt gefaciliteerd 

met ruimte voor kleinschalige op- en overslag. 

5) Koers zetten in de hoofdstructuur
Versterken kernen met levendige stads- en dorpserven

Zaans Mobiliteitsplan: Koersnota21

Huidige situatie kern Zaandam 

Schetsen mogelijke toekomst Zaandam Centrum. Links: Peperstraat, rechts: Dam.

Beoogde structuur levendige kernen

P
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5. De Zaan beter benutten

De Zaan is een unieke kernkwaliteit van Zaanstad, die 

nog beter benut kan worden. Zowel voor toerisme, 

bezoekers als voor goederen. Op bepaalde trajecten kan 

vervoer over water ook aantrekkelijk zijn voor forenzen.

Vanuit Amsterdam kunnen toeristen met de boot naar 

Zaandam centrum, bij de sluis. Via een aantrekkelijke 

wandeling door het levendige centrum kunnen ze aan de 

noordkant van de sluis overstappen op een ferry die ze 

naar de Zaanse Schans brengt. Onderweg varen ze 

langs het erfgoed van Zaanstad en zijn er diverse op- en 

afstappunten. De Zaan en de levendige centra langs de 

Zaan worden zo als geheel aantrekkelijk voor toeristen 

en bezoekers. Samenwerking met de regio, Amsterdam 

en bedrijven is hierin cruciaal.

Om dit verder te faciliteren is het nodig de omgeving van 

de Zaanse Schans meer vorm te geven als aantrekkelijk 

centrumgebied, met minder gemotoriseerd verkeer. 

Bijvoorbeeld: parkeren op afstand en stimuleren dat 

bezoekers met de trein naar station Zaanse Schans 

komen. Tussen het station en een P+R langs de A7 rijdt 

een (elektrische) shuttlebus. Ook deelfietsen en 

aantrekkelijke looproutes horen hierbij.

In goederenvervoer over water is en wordt veel 

geïnvesteerd (Vaart in de Zaan). Het is nu zaak deze 

investeringen optimaal te benutten. Aandachtspunt

hierbij blijft de spoorbrug over de Zaan. Investeringen zijn

hier nodig als zowel scheepvaart op de Zaan als

treinaantallen op de Hoornse lijn groeien.

5) Koers zetten in de hoofdstructuur
De Zaan beter benutten

Zaans Mobiliteitsplan: Koersnota22

Schetstekening mogelijke toekomst rondom de Zaanbrug

Boven: een voorbeeld van levendige kades in Engeland.

Onder: De Zaan vorm van oudsher een belangrijke

transportader in Zaandam (bron: beeldbank Zaanstad.). 

Huidige situatie rondom de Zaanbrug

Een mogelijke structuur rondom de Zaanse Schans



6) Bouwstenen voor de mobiliteit

In dit hoofdstuk gaan wij in op de bouwstenen voor de 

mobiliteit, gebaseerd op de hoofdstructuur uit het vorige 

hoofdstuk. Dit vormt de basis voor het uiteindelijke Zaans 

Mobiliteitsplan. 

We zetten actief in op het realiseren van een 

mobiliteitstransitie naar duurzamere, actievere en 

schonere mobiliteit. Dit doen we door samenhangend 

beleid op mobiliteit, met zowel infrastructurele-, 

ruimtelijke- als gedragsmaatregelen, vertaald in vijf 

bouwstenen:

1. Zonering en parkeren: samenhangend 

mobiliteitsbeleid

2. Ruim baan voor fietsen en lopen: een fijnmazig, 

comfortabel netwerk en focus op 

dwarsverbindingen

3. Openbaar vervoer en knopen: plekken waar 

modaliteiten samenkomen langs twee dragende 

assen 

4. Gewenste auto- en logistieke structuur: optimaal 

gebruik hoofdwegennet, in kernen meer inrichten 

op bestemmingsverkeer

5. Verleiden en innoveren: andere 

mobiliteitskeuzes, ander verkeersgedrag en 

kansrijke (nieuwe) ontwikkelingen een plek 

geven

Zaans Mobiliteitsplan: Koersnota23

Structuurbeeld 

bouwstenen voor 

mobiliteit in Zaanstad



1. Zonering: samenhangend mobiliteitsbeleid

Zonering moet leiden tot een samenhangend beleid op alle 

gebieden :auto, OV, parkeren, bevoorrading, openbare ruimte, 

fietsers en voetgangers. Zaanstad wordt opgedeeld in vijf typen 

zones, vastgesteld op basis van de stedelijkheidsgraad en 

(haalbare) kwaliteit van het OV- en fietsaanbod.

We maken onderscheid tussen hoogstedelijk gebied (Zaandam) 

en stedelijk gebied (de overige kernen). Daarnaast maken we 

onderscheid tussen A, B en C-gebied. A-gebied betreft centra 

en knopen, B-gebied het overig stedelijk gebied en C-gebied 

het landelijk gebied en bedrijventerreinen. De exacte indeling in 

en begrenzing van zones wordt in een later stadium bepaald.

Het beoogde parkeerbeleid sluit aan bij de zonering. We willen 

in een groter deel van de stad grip op de parkeersituatie krijgen 

(door te reguleren) en zo ook nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen 

faciliteren en deelmobiliteit stimuleren.

2. Ruim baan voor fietsen en lopen: een fijnmazig, 

comfortabel netwerk en focus op dwarsverbindingen

Met een dekkend netwerk van comfortabele en aantrekkelijke 

routes wordt fiets en e-bike versterkt. Dit vergt goede 

verbindingen met de regio, aantrekkelijke noord-zuidassen die 

de kernen onderling verbinden en bovenal: een versterking van 

de sporten van de ladder door barrières te slechten en 

aansluiting op knooppunten. Rond knooppunten en in centra 

staat een aantrekkelijke openbare ruimte voor de voetganger 

voorop. Ook elders in de stad wordt lopen logischer gemaakt.

6) Bouwstenen voor de Mobiliteit

Zaans Mobiliteitsplan: Koersnota24

Gebied Voorziening Parkeernorm Regulering

A-PLUS Geconcentreerd Laag Gereguleerd

B-PLUS Geconcentreerd en op 

maaiveld

Iets minder laag Gereguleerd

A Geconcentreerd, evt. 

op maaiveld, evt. P+R

Passend bij 

stedelijkheid

Gereguleerd

B Met name op maaiveld Passend bij 

stedelijkheid

Mogelijk

C Op maaiveld Passend bij 

gebied

Geen

Onderscheid in zones in Zaanstad (exacte afbakening van 

gebieden wordt in volgende fase bepaald)

Parkeerinvulling per zone

Enkele

belangrijke

assen voor een

fijnmazig en 

comfortabel

fietsnetwerk in 

Zaanstad



3. Openbaar vervoer en knopen: plekken waar 

modaliteiten samenkomen langs twee dragende assen 

De Zaanse ladder wordt de drager van het openbaar vervoer 

in Zaanstad. Het biedt hoogwaardige, frequente en snelle 

verbindingen binnen de stad en tussen Zaanstad en 

Amsterdam en andere regiogemeenten. Introductie van deze 

ladder betekent waarschijnlijk een structurele herziening van 

het ov-netwerk in Zaanstad, ook buiten de ladder. 

Bijvoorbeeld: hoe gaan we om met bussen door het centrum, 

wat wordt de exacte ontsluiting van Poelenburg-Peldersveld, 

hoe sluit het netwerk aan op omliggende gemeenten inclusief 

Amsterdam en hoe vullen we de lokale bereikbaarheid in. Dit 

wordt uitgewerkt in de volgende fase.

Gekoppeld aan het OV, maar ook op een aantal andere 

plekken, creëren we multimodale knooppunten afgebeeld, 

plekken waar modaliteiten samenkomen. De knopen zijn 

onderverdeeld in OV-knopen (rondom OV stations of grote 

haltes), bezoekers-knopen (centrum- of toeristische punten) 

en water-knopen (rondom de aanlegsteigers).

Rondom deze knopen liggen kansen voor woningbouw, 

voorzieningen en de ontwikkeling van bedrijven/kantoren, 

waarbij de reizigers veel minder afhankelijk zijn van de auto. 

Hiervoor dient het voor- en natransport rondom de nieuwe en 

huidige knopen verbeterd te worden. 

4. Auto- en logistieke structuur: optimaal gebruik 

hoofdwegennet, in kernen meer inrichten op 

bestemmingsverkeer

Autoverkeer legt op veel plekken druk op de stad. Door de 

wegen vanaf de snelweg meer als inprikkers te beschouwen, 

waarvandaan de bestemming via een zo kort mogelijke rit 

door de stad wordt bereikt, kunnen wegen in de kernen meer 

worden ontlast. Realisatie van de A8-A9 kan deze 

verschuiving van autoverkeer van de kernen meer naar de 

randen (“van binnen naar buiten”) versterken. Met dynamisch 

verkeersmanagement wordt optimaal gebruik van het netwerk 

bevorderd.

In de centra wordt de auto ook meer te gast en waar mogelijk 

afgevangen aan de randen. Voor het centrum wordt nog meer 

ingezet op een autoluw beleid en geconcentreerd parkeren in 

gebouwde voorzieningen.

Voor autoverkeer geldt verder een verschoningsopgave. We 

bevorderen emissieloos vervoer, onder meer door voldoende 

laadinfrastructuur te bieden.
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Gewenste hoofdstructuur auto, met mogelijk bijpassende

intensiteiten

De ladder en 

knooppunten in 

Zaanstad. 



Ook voor de logistieke sector wordt een nieuwe 

hoofdstructuur voorgesteld, aansluitend op de autostructuur. 

Onderstaande afbeelding geeft de hoofdstructuur voor 

logistiek over de weg en over water weer, met de grote 

bedrijventerreinen als potentiële stadsrandhubs en 

bezorghubs dichter bij de bestemming. Hoofddoel van deze 

hoofdstructuur is het waar mogelijk vermijden van logistiek in 

centrale gebieden van Zaanstad en woonwijken. In de 

belangrijke centra zetten we in op zero emissie logistiek.

5. Verleiden en innoveren: ander verkeersgedrag en 

kansrijke (nieuwe) ontwikkelingen

Naast fysieke veranderingen is het minstens zo belangrijk 

aandacht te hebben voor de mens. Elke persoon maakt 

keuzes, die het mobiliteitsbeeld bepalen. We kijken hoe we 

mobiliteitskeuzes en verkeersgedrag van mensen en 

logistieke keuzes van bedrijven effectief kunnen beïnvloeden. 

Bijvoorbeeld met slimme marketing, educatie en campagnes. 

Maar ook door kansrijke innovaties aantrekkelijk te maken 

voor de gebruiker in Zaanstad. Kansrijke ontwikkelingen 

dienen een logische plek in de stad te krijgen. Belangrijk is 

om hierbij niet vast te houden aan modaliteiten, maar 

mobiliteit in een brede context te zien. Hierbij kan gedacht 

worden aan het inzetten op mobiliteitshubs, deelmobiliteit, 

smart mobility, nieuwe vormen van stadsdistributie en 

laadinfrastructuur. 
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Nieuwe hoofdstructuur logstieke sector



7) Hoe verder?

Zaans Mobiliteitsplan: Koersnota27

Dit koersdocument geeft de ambitie weer, maar is nog 

geen beleidskader voor mobiliteit. Dat is het Zaans 

Mobiliteitsplan (ZMP), dat de komende maanden wordt 

uitgewerkt. De hoofdstructuur en bouwstenen van de 

koersnota vormen daarvoor de basis. De bouwstenen 

worden uitgewerkt tot volwaardige beleidskeuzes. De 

netwerken voor bijvoorbeeld fiets, openbaar vervoer en 

logistiek worden verder uitgewerkt, inclusief fasering. 

Waar nodig worden in het ZMP hoofdregels, 

randvoorwaarden en uitgangspunten en op het gebied 

van mobiliteit vastgelegd, waar projecten vervolgens op 

kunnen worden getoetst.  Ook worden programma’s 

uitgewerkt voor de verschillende onderdelen van het plan 

en wordt een financiële strategie bepaald voor de 

realisatie.

Parallel aan en in samenhang met het ZMP wordt de 

Parkeernota verder uitgewerkt. Ook de parkeernota 

neemt dit koersdocument als uitgangspunt.

Verder is deze laatste fase van het ZMP-proces de fase 

waarin de bevolking en belanghebbenden het meest 

worden betrokken, omdat dit de meest concrete fase is.

Allereerst wordt in twee gebieden, Krommenie-

Wormerveer en Poelenburg-Peldersveld, de koers van 

het ZMP meer in detail uitgewerkt en tastbaar gemaakt. 

De uitkomsten van dit traject voeden ook het uiteindelijke 

ZMP.  Bewoners en belanghebbenden in de gebieden 

worden nauw betrokken bij de gebiedsuitwerkingen. Ook 

wordt aangesloten en gebruik gemaakt van de ateliers 

van de omgevingsvisie.

Daarnaast blijven wij ronde tafelgesprekken organiseren 

met de belanghebbenden die wij al vanaf het begin van 

het proces hebben betrokken.

Ten slotte gaan wij breed input ophalen bij bewoners, 

bedrijven en andere belanghebbenden in de stad, 

bijvoorbeeld via enquêtes of social media. Daarbij 

besteden we extra aandacht aan jongeren, studenten, 

ouderen en fietsers als gebruikers. 

In het tweede kwartaal van 2021 zal, na een 

inspraakperiode, het ZMP ter besluitvorming worden 

voorgelegd aan de raad.
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