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1. AANLEIDING
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AANLEIDING
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• Zaans Mobiliteitsplan (ZMP) is vastgesteld 

in de Raad op 16 september 2021. 

• Het ZMP geeft koers aan het gemeentelijk  

mobiliteitsbeleid tot 2040. Speerpunten 

zijn:

• goede bereikbaarheid voor iedereen

• Versterken leefkwaliteit

• Transitie naar duurzame mobiliteit

• Mobiliteitsmaatregelen op basis van de 

kenmerken van een gebied
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AANLEIDING
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• Mobiliteitsplan Noord is de eerste 

deeluitwerkingen van het Zaans 

Mobiliteitsplan (ZMP)

• Opgaven voor Zaanstad Noord:

• Versterken van leefkwaliteit

• Verminderen van de barrières

• Woningbouwopgaven

• Bereikbaarheid bedrijventerreinen

• Overstap naar duurzame mobiliteit
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2. TERUGBLIK/PROCES
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EERSTE PAKKET MAATREGELEN

• Opgedeeld in thema’s
• Auto (oranje)

• Fiets/Voetganger (turquoise/blauw)

• OV (rood)

• Enquête met de conceptmaatregelen: 
• bijna 1.000 reacties

• Wijzigingen n.a.v. enquête en gesprekken
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WIJZIGINGEN N.A.V. ENQUETE EN GESPREKKEN
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1. Opgaves zijn opnieuw geformuleerd
Meer omvattende thema’s

Van 14 naar 17 maatregelen

2. Brug bij Willis aangepast

Autobrug → fietsbrug

3. Verkeerscirculatie Krommenie aangescherpt

Voorkeursvariant gereed

4. Scope vergroot: Eilanden van Hain toegevoegd

(Nieuwbouwlocatie) Krommenie-West ook opgenomen, 

proces volgt in afzonderlijk traject

5. Extra auto-ontsluiting Noorderveld (I)

Variantstudie loopt nog

Mobiliteitsplan Noord



-

3. MAATREGELENPAKKETTEN

Het maatregelenpakket is nodig 

om de mobiliteitsambities voor 

Krommenie en Wormerveer waar 

te maken
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THEMA’S VAN DE MAATREGELEN

1. Verminderen barrièrewerking dorpen

2. Versterken verblijfskwaliteit in de 

dorpskernen

3. Betere bereikbaarheid van de 

bedrijventerreinen

4. Verbeteren van de treinstations en 

stimuleren van nieuwe mobiliteit
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1. Verbeteren oversteekbaarheid Nauernasche

Vaart
• Herinrichting van straten: meer aandacht fietsers

• Aanleg/aanpassing 3 (nieuwe) bruggen over de vaart

• Kwalitatief (groene) routes

2. Comfortabel fietsen langs de Zaan

• Herinrichting straten: meer aandacht fietsers

• Stimuleren fietsen voor woon-werkverkeer 

• Ontsluiting van Meneba en Brokking met dorpscentra

3. Aanpak N203/Wandelweg 

• Herinrichting: lagere snelheid auto’s, meer ruimte voor fietser, 

voetganger en groen

• Betere oversteekbaarheid van de autowegen, betere verbinding 

met de treinstations

• Verplaatsing verkeer naar nieuwe verbindingsweg A8/A9

• Korte termijn oplossingen (meer groen, geluidswerende vangrail, 

betere doorstroming) door Provincie binnenkort gerealiseerd

VERMINDEREN BARRIÈREWERKING DORPEN
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VERSTERKEN 

VERBLIJFSKWALITEIT IN DE DORPSKERNEN

1. Auto dichtbij maar uit de weg
• Parkeren op korte afstand van het centrum in plaats van in het 

centrum

2. Alternatieve routes om het centrum heen

• Breed draagvlak onder bewoners en ondernemersvereniging 

Krommenie

• Opknippen van doorgaande routes in het centrum: minder 

doorgaand verkeer

• Nieuwe brug over de Zaan ter ontlasting van de Stationsstraat en 

de Zaanbrug

• Meer ruimte voor voetganger en fietser

3. Inzetten op het ‘Nieuwe 30 km/u’

• Lagere snelheid: betere oversteekbaarheid en verkeersveiligheid

• Vermindering van geluidshinder

• Meer leefbaarheid en verblijfskwaliteit in de straat, met name de 

Kerkstraat en Eikenlaan

• Weg inrichten voor max. 30 km/u voorwaarde voor succes
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BETERE BEREIKBAARHEID VAN 

BEDRIJVENTERREINEN

1. Verbetering ontsluitingen 

rond Noorderveld
▪ Nieuwe fietsbrug Willis <-> Molletjesveer

▪ Extra auto-aansluiting Noorderveld (I) <-> N246 voor 

vermindering van wegverkeersdruk Zuidingang. 

▪ Fietsverbinding tussen Noorddijk en Molletjesveer (zuid). Versterkt 

ook de fietsverbinding Willis -Wormerveer

2. Bereikbaarheid met alternatieve

vervoersvormen
▪ Fietsverbinding tussen Noorddijk en Molletjesveer maakt het 

aantrekkelijker om de fiets te pakken

▪ Busverbinding tussen Wormerveer station en Noorderveld als 

alternatief voor de auto. Tevens bereikbaarheidsverbetering voor 

Brokking/Meneba

▪ (Pilot HUB-concept bedrijventerreinen)
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Voorbeeld Blauwbrugje Groningen

Mobiliteitsplan Noord

Fietsbrug Fietsverbinding Noorderveld 1

Auto-ontsluiting Noorderveld 1Openbaar vervoer Noorderveld



-

VERBETEREN VAN DE TREINSTATIONS EN 

STIMULEREN VAN NIEUWE MOBILITEIT

1. Verbeteren van stations en omgeving
▪ Meer ruimte voor voet en fiets rond het station en op de route 

richting de dorpskernen (i.c.m. aanpak N203)

▪ Kwalitatieve verbetering in service, (sociale) veiligheid en 

voorzieningen rondom stations

2. Aanbieden andere vervoersopties

▪ Meer vervoersopties van en naar het station: meer 

fietsenstallingen, P+R en deelmobiliteit

▪ Op wijk/buurtniveau mobilityhub’s (deelmobiliteit) ontwikkelen als 

aanvulling voor de auto

▪ Aantal parkeerplaatsen omlaag en groen inrichten

3. De Zaan van obstakel naar kans

▪ Mogelijkheid voor een veerpont tussen Wormer, Wormerveer en 

verder

▪ Entree Wormerveer-centrum voor toeristen vanaf de Zaan
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4. EFFECTEN
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DOORGROEIEN 

ZONDER MAATREGELEN

• Stijging van verkeersdruk in 

de kernen

• Afname op de N203 door 

verbinding A8-A9
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DOORGROEIEN MET MAATREGELEN
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DOORGROEIEN 

MET MAATREGELEN

Afname van verkeersdruk:
• Sluipverkeer Vlusch

• Vaartbrug

• Centrum van Krommenie

Toename van verkeersdruk:
• Rosariumlaan

• Weversstraat /Eikelaan

• Jupiterstraat
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DOORGROEIEN 

MET MAATREGELEN

Afname van verkeersdruk:
• Dubbelebuurt

• Zaanbrug

• Kerkstraat 

• Noordeinde

Toename van verkeersdruk:
• 3e brug over de Zaan

• Noorderstraat

• Lindelaan
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GEVOELIGHEIDSANALYSE

ZONDER VERBINDING A8/A9

• N203 en N246 worden drukker

• Meer verkeer op lokale wegen 

in Krommenie

• Weinig effect op 

verkeersstromen in Wormerveer
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5. UITVOERINGS-

AGENDA
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UITVOERINGSAGENDA

Juiste maatregel op het juiste moment:

• Korte termijn (1-5 jaar), bijv:

• Korte termijn maatregelen N203

• Fietsverbinding Vaartbrug

• Inzetten 30 km/u in woongebieden

• ….

• Randvoorwaardelijk:

• N203 naar 2x1

• Fietsverbinding parkenroute

• Parkeren op loopafstand

• ….

• Lange termijn (>10 jaar):

• Derde brug over de Zaan

• Fietsbrug bij Willis
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