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Beste mevrouw, meneer,
De kruising van de Guisweg in Zaandijk met het spoor en de Provincialeweg is al jaren een knelpunt
voor fietsers en autoverkeer. Het verkeer kan daar niet altijd goed doorrijden waardoor er onveilige
situaties voor fietsers, voetgangers en auto’s ontstaan. De gemeente Zaanstad wil, samen met het
Rijk, de Vervoerregio Amsterdam en de provincie Noord-Holland, dit knelpunt aanpakken. Daarom is
in maart 2018 een onderzoek gestart naar mogelijke oplossingen om de bereikbaarheid en veiligheid
in dit gebied te verbeteren. In deze brief informeren wij u over de stand van zaken.
Nu lange wachttijden voor spoorwegovergang Guisweg
De spoorwegovergang is onoverzichtelijk en vormt een hindernis voor het verkeer. De vele treinen
op het traject Amsterdam – Alkmaar zorgen voor lange wachttijden voor fietsers en automobilisten.
Hierdoor ontstaan files en, vanwege de beperkte ruimte, gevaarlijke situaties voor de fietsers. Ook
neemt het aantal reizigers hier de komende jaren toe en gaan er meer treinen rijden. De bestaande
kruising met de spoorwegovergang kan die toename niet aan.
Groei van Zaanstad vraagt om goede bereikbaarheid en extra woningen
Daarbij komt dat Zaanstad groeit. Steeds meer mensen willen wonen en/of werken in Zaanstad. Dat
vraagt om een goede bereikbaarheid, voldoende voorzieningen en extra woningen om de groei op te
vangen – in het bijzonder in gebieden rondom stations. De omgeving van het station Zaandijk Zaanse
Schans biedt kansen uit te groeien tot een aantrekkelijk gebied om te wonen, reizen en recreëren.
Daarom wordt niet alleen gekeken naar de infrastructuur in het gebied rondom de Guisweg, maar
ook naar het inrichten van het gebied rondom het station en het verbeteren van de aansluiting met
de A8. De gemeente Zaanstad onderzoekt ook de mogelijkheden voor woningbouw in de regio.
Ongelijkvloerse kruising nodig om bereikbaarheid te verbeteren
In het onderzoek van afgelopen jaar is op hoofdlijnen gekeken wat mogelijke oplossingen zijn om de
bereikbaarheid en veiligheid te vergroten. Er is nog niets besloten over hoe de nieuwe situatie er
precies uit komt te zien. Wel is gebleken dat een ongelijkvloerse kruising van de Guisweg met de
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spoorlijn nodig is, bijvoorbeeld een tunnel voor verkeer onder het spoor door. Hoe dat er precies uit
komt te zien, onderzoeken we in het vervolgonderzoek, de zogenaamde planstudie.
Onderzoek bestaat uit verschillende fases
Het onderzoek naar een mogelijke oplossing bestaat uit verschillende fases. Sinds maart 2018 is
gewerkt aan een verkenning. Deze wordt in maart 2019 afgerond. Daarna start de planstudie. Tijdens
de planstudie worden de beste mogelijkheden uitgebreider en gedetailleerder onderzocht. We doen
dat samen met bedrijven, sportverenigingen en bewoners uit de omgeving. De planstudie duurt naar
verwachting tot de zomer van 2021.
Samenwerking
In dit project werken verschillende partners samen: gemeente Zaanstad, Rijkswaterstaat, het
ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, ProRail, de provincie Noord-Holland en de Vervoerregio
Amsterdam. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Vervoerregio Amsterdam, in opdracht van de
samenwerkingspartners.
Meedenken en op de hoogte blijven
We houden u graag op de hoogte over het project. Dat doen we door rond de zomer van 2019 een
eerste informatiebijeenkomst te organiseren. U ontvangt tegen die tijd een uitnodigingsbrief. Ook
kunt u vanaf half maart informatie vinden op guisweg.zaanstad.nl. Daarnaast is uw inbreng
waardevol. Daarom kunt u tijdens de planstudie meedenken over de oplossing. Tijdens de eerste
informatiebijeenkomst laten wij u weten op welke manier u mee kunt denken.
Contact opnemen
Mocht u vragen of opmerkingen hebben, laat het ons gerust weten. U kunt per e-mail contact
opnemen met guisweg@zaanstad.nl. (Uw mail wordt automatisch doorgestuurd naar het
projectteam bij de Vervoerregio Amsterdam, die het in behandeling neemt.)
Ik vertrouw er op u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,
Namens alle betrokken partners,

Chris Engelsman
Projectleider Vervoerregio Amsterdam

