
Wat is het probleem?

De overweg is vaak dicht. Je staat er 
lang te wachten. In de toekomst gaan er 
meer treinen rijden, waardoor het nog 
drukker wordt.

De kruising van de Guisweg in Zaandijk met het spoor en de Provincialeweg is al jaren 
een probleem. Voor zowel fietsers, voetgangers, auto’s en vrachtwagens. Door groei van 
het aantal treinen op het traject Amsterdam-Alkmaar worden de wachttijden voor fietsers 
en automobilisten alleen maar langer. In het project Guisweg wordt gezocht naar een 
oplossing voor de verschillende problemen. 

De kruising van de Guisweg met de 
Provincialeweg is druk. Niet alleen 
met auto’s, ook met fietsers en 
vrachtwagens. Dat maakt het onveilig.

Station Zaandijk Zaanse Schans wordt 
meer en meer gebruikt. Er komen ook 
steeds meer toeristen. 

De op- en afrit van de A8 in Oud-Koog 
(bij de Albert Heijn)liggen midden in 
de wijk. Ook zijn ze heel kort en hebben 
veel vrachtverkeer te verwerken. 
Deze op- en afrit voldoen niet meer
aan de huidige regels.

Je kunt de snelweg niet op en af 
richting het westen, bijvoorbeeld 

naar Assendelft of Alkmaar. 
Automobilisten rijden daarom om via 

andere wegen. Dat leidt tot minder 
logische routes. 
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Hoe kunnen we het oplossen?

Fietsers gaan onder de 
Provincialeweg en de spoorlijn door: 
bij de Guisweg of bij het station.

De snelweg aansluiting bij het 
politiebureau (‘A8 aansluiting 3’) 

krijgt een extra op- en afrit van 
en naar het westen. De op- en 
afrit richting het oosten - naar 
Amsterdam - blijven bestaan.

In de nieuwe situatie kun je dan 
via de snelweg ook van en naar 

het westen, bijvoorbeeld richting 
Assendelft en Alkmaar.

De Guisweg (aan de kant van de 
sportvelden) wordt alleen gebruikt 

voor bestemmingsverkeer 
voor de wijk.

De spoorlijn 
blijft hetzelfde

Er komt een nieuwe 
verbindingsweg voor doorgaand 

verkeer (in plaats van de 
Guisweg). Deze weg ligt een stukje 
zuidelijker, tegen de snelweg aan. 

Een aantal rijstroken van de 
Provincialeweg gaat naar 
beneden. Ongeveer vanaf de A8 
tot iets voor het station. 

De nieuwe verbindingsweg gaat 
onder het spoor door. Die weg 
komt uit op Provincialeweg, die 
daar verdiept ligt. Dit is in een 
soort open tunnel. 

De overweg gaat dicht voor 
fietsers, voetgangers en auto’s. 

Op de op- en afrit van de A8 in 
Oud-Koog (bij de Albert Heijn) 
wordt nog gepuzzeld: blijft deze 
zoals nu of gaat deze dicht?
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Wat moeten we nog onderzoeken?

Kruising Guisweg-
Provincialeweg
Hoe komt de kruising van de 
Guisweg en de Provinciale weg 
er uit te zien? Auto’s kunnen niet 
meer het spoor over van en naar 
het westen. Maar wat doen we 
met fietsers en voetgangers?

Nieuwe 
verbindingsweg, 
verdiepte 
Provincialeweg en 
toegang tot de A8 
Hoe en waar komt de nieuwe 
verbindingsweg uit op de 
Provincialeweg? En wat zijn 
de mogelijkheden rond de op- 
en afrit bij de Albert Heijn?

Stationsgebied
Hoe kan het stationsgebied 
er uit komen te zien? Kan 
de tunnel worden verbeterd 
of vervangen, zodat ook 
fietsers er makkelijk en zonder 
obstakels (zoals een trap) 
doorheen kunnen?

De mogelijke plek van de 
nieuwe verbindingsweg is 
onderdeel van vraag 3 en 4.
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Extra op- en 
afrit bij de A8 
(bij het politiebureau)

Hoe kunnen we een nieuwe 
op- en afrit maken, zodat je 

vanaf hier via de snelweg 
ook van en naar het westen 
kunt? En hoe kom je vanaf 

de snelweg op de nieuwe 
verbindingsweg

3 4
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De overweg gaat dicht voor 
fietsers, voetgangers en auto’s. 
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Kruising 
Guisweg - Provincialeweg

Deze fietsrotonde ligt in Barendrecht. De foto 
geeft een idee van hoe een fietsrotonde er uit 
kan zien. Rond deze rotonde in Barendrecht 
is wel meer ruimte dan dat hier bij de 
Guisweg zou zijn.

In 2015 is in Lunetten een nieuwe fiets- en 
voetgangersverbinding aangelegd. Met deze 
nieuwe verbinding hoeven fietsers niet meer 
te wachten voor de spoorwegovergang.  

In het Zeeuwse Kapelle zijn een paar 
jaar geleden de muren van een fietspad 
beschilderd met illustraties van Fiep 
Westendorp. De foto laat zien hoe een 
fietspad met stijle muren er toch mooi kan 
zijn uit kan zien. 

Dit is een foto van de nieuwe fietstunnel in 
Veenendaal. Deze luchtfoto geeft een goed 
beeld hoe een fietstunnel onder het spoor 
eruit kan zien.  
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In de nieuwe situatie...
…gaat de spoorwegovergang dicht voor fietsers, voetgangers 
en auto’s. Hoe komt de kruising er dan uit te zien? 

•  Auto’s kunnen niet meer van en naar het westen, de overige 
richtingen blijven wel bestaan. Automobilisten van en naar 
Rooswijk rijden via de nieuwe verbindingsweg. De Guisweg ten 
westen van de spoorlijn wordt alleen nog gebruikt voor wijkverkeer. 

•   Fietsers en voetgangers moeten ergens onder het spoor en 
de Provincialeweg door: op de plek van de huidige kruising 
òf bij het station. 

•  In de nieuwe situatie hoef je niet meer op elkaar te wachten. 
Ook wordt je niet meer verrast door een dichte overweg. 
Auto’s, fietsers, voetgangers en de trein kruisen elkaar niet meer. 
Dat is een stuk veiliger en fijner. Zeker voor scholieren  
die dagelijks gebruik maken van deze route. 

Voorbeelden
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Fietsers van en naar de Zaanse Schans kruisen de 
Provincialeweg met stoplichten om op het noord-zuid fietspad 
te komen. 

In deze variant kunnen fietsers niet bij de kruising met de 
Guisweg onder het spoor door. 

Fietsers kunnen op een andere plek onder het spoor door. 
bijvoorbeeld bij het station (zie poster ‘Stationsgebied’). 

Geen onderdoorgang 

i

De mogelijkheden 1

fiets
auto’s

trein

In deze variant loopt er een fietspad van oost naar west onder 
het spoor en de Provincialeweg door. Je kunt dan doorfietsen 
zonder ander verkeer te kruisen. 

Fietsers vanuit het oosten en westen kunnen hier niet afslaan 
naar het noorden of zuiden, en vice versa.Dat kan dan op 
een andere plek, bijvoorbeeld bij het station (zie poster 
‘Stationsgebied’). 

Voetgangers kunnen onder het spoor door, op een voetpad 
parallel aan het fietspad. 

Voetgangers lopen niet meer langs de Guisweg, maar via de 
Parklaan richting de Zaanse Schans. Zij kunnen via een trap de 
fiets- en voetgangerstunnel uit. 

Oost-West verbinding 

i

In deze variant gaan fietsers vanuit alle windrichtingen bij de 
kruising naar beneden. Daar ontmoet het fietsverkeer op een 
mini rotonde. 

Fietsers vanuit het oosten en westen kunnen hier afslaan naar 
het noorden en zuiden, en vice versa. Er is niet veel ruimte 
onder de grond, dus het wordt nog passen en meten. 

Een mini rotonde is de ideale manier om de kruising in te 
richten: het is overzichtelijk en als fietsers wordt je gedwongen 
om af te remmen. 

Voetgangers doen in deze situatie hetzelfde als fietsers, maar 
dan op een apart voetpad. Voetgangers lopen niet meer langs 
de Guisweg, maar via de Parklaan richting de Zaanse Schans. 
Zij kunnen via een trap de fiets- en voetgangerstunnel uit. 

Mini rotonde

i
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Stationsgebied

In Bilthoven is in 2015 een tunnel geopend. 
De tunnel is voor fietsers en voetgangers. De 
perrons zijn ook via de tunnel bereikbaar. De 
situatie in Bilthoven, zoals de hoeveelheid 
ruimte en het aantal reizigers, is vergelijkbaar 
met station Zaandijk Zaanse Schans.

Station Houten Castellum heeft een brede 
onderdoorgang voor fietsers en voetgangers. 
Ook kun je via de tunnel naar de perrons. Het 
station is met bijna 5000 reizigers per jaar 
vergelijkbaar met station Zaandijk Zaanse 
Schans. 

Bij station Weert maken voetgangers gebruik 
van een tunnel onder het spoor door om 
naar de perrons te komen. Naast dit station 
ligt ook nog een apart tunnel voor auto’s en 
fietsers. 
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In de nieuwe situatie...
...zal de stationstunnel sowieso worden opgeknapt of 
verbeterd. Maar hoe uitgebreid precies? 

•  De mogelijkheden variëren van een paar eenvoudige 
aanpassingen aan de huidige tunnel tot een nieuwe, brede 
verbinding tussen de wijken.  

•  Dit hangt onder andere af van de keuze die wordt gemaakt 
voor het fietsverkeer bij de kruising (zie poster ‘Kruising 
Guisweg-Provincialeweg’). 

Voorbeelden

Deze foto geeft een voorbeeld van een ‘luie 
trap’ met een gootje voor je fiets. Deze foto is 
gemaakt bij station Zutphen. (Het station is 
overigens niet vergelijkbaar met de situatie 
bij station Zaandijk Zaanse Schans).
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In deze variant wordt een nieuwe eenvoudige tunnel 
aangelegd, op de plek van de huidige stationstunnel. 

Deze wordt toegankelijk voor fietsers, voetgangers en 
treinreizigers. 

De tunnel is in elk geval hoger en breder dan de huidige 
tunnel. 

Met behulp van een ‘luie trap’ kunnen fietsers vanuit de tunnel 
naar het noord-zuid fietspad. Een luie trap is een vrij platte 
trap, vaak met een goot voor de fiets. Zo kun je met de fiets 
aan de hand de trap op en af.

Eenvoudige tunnel  

De mogelijkheden 

ST
AT

IO
N
SG

EB
IE
D

In deze variant wordt een brede tunnel aangelegd. 

De tunnel wordt gebruikt door fietsers, voetgangers en 
treinreizigers.

Er zijn wel aparte fiets- en voetpaden. 

Vanuit de tunnel is er ook een toegang naar de perrons. 

Er ontstaat in deze variant een open en toegankelijke 
verbinding tussen de wijken ten oosten en westen van de 
spoorlijn. 

Verbindingstunnel
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In deze variant doen we een paar kleine, noodzakelijke 
aanpassingen aan de bestaande stationstunnel. 

Eventueel wordt de toegankelijkheid voor fietsers verbeterd, 
door een minder steile helling.

Met deze variant is het wel nodig om een goede kruising voor 
fietsers te maken bij de Guisweg.

Kleine aanpassingen
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Extra op- en afrit bij de A8 
(bij het politiebureau)

Op deze foto is afrit Loenen op de A50 te zien. 
Tussen het groen ligt een volledige aansluiting 
op de snelweg. Je kunt hier aan beide kanten 
op en af. Een volledige A8 aansluiting 3, bij 
het politiebureau, ziet er ongeveer zo uit. Aan 
de ene kant van de snelweg een op- en afrit 
tegenover elkaar, aan de andere kant de afrit in 
de bocht van de oprit. 

Deze ovotonde ligt bij een afrit van de N345 
aan de noordkant van Nijmegen. Hoewel de 
ovotonde hier over de weg heen loopt, geeft 
de foto een idee hoe een ovotonde eruit ziet.  

Op de foto van afrit 36 van de A67 (Deurne, 
Asten) is te zien hoe een afrit met stoplichten 
eruit ziet. Zo zou het er uit kunnen komen te 
zien wanneer je van A8 de Guisweg op rijdt, 
als dit met stoplichten geregeld zou worden. 
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In de nieuwe situatie...
...kun je ook via de snelweg van en naar het westen, richting 
Assendelft en Alkmaar. Daarvoor maken we een extra op- en 
afrit. Dit is bij aansluiting 3, bij het politiebureau. 

• De huidige op- en afrit richting Amsterdam blijven bestaan. 

•  Vanaf dit punt rijd je ook richting de nieuwe 
verbindingsweg. De mogelijke plek van de nieuwe 
verbindingsweg zie je dus ook op deze poster terug. 

•  In de schetsen houden we rekening met het natuurgebied 
dat in de buurt ligt, en natuurlijk de inwoners van de 
aangrenzende wijk Westerkoog. 

Voorbeelden

De mogelijke plek van de 
nieuwe verbindingsweg

Langs de A27 tussen Utrecht en Gorinchem 
ligt bij afrit 25 een ovotonde. Automobilisten 
komen vanaf de snelweg uit op een ovotonde. 
De situatie is heel vergelijkbaar, omdat bij 
deze ovotonde ook sprake is van een weg 
parallel langs de snelweg.  
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In deze variant maken we een langwerpige rotonde, 
de zogenoemde ‘ovotonde’. De ovotonde werkt zoals een 
rotonde en er staan geen stoplichten. 

Vanaf de ovotonde kun je onder andere naar de nieuwe oprit 
naar het westen, naar de oude Guisweg richting Rooswijk of 
naar de nieuwe verbindingsweg.  

Ovotonde   

De mogelijkheden 

In deze variant staat een doorgaande weg centraal. 
De nieuwe én bestaande op- en afrit komen uit op deze 
doorgaande weg. 

Er komen een aantal zijwegen, zoals de Guisweg naar 
Rooswijk en misschien een nieuwe weg richting de 
sportvelden. Het verkeer wordt geregeld met stoplichten. 

Doorgaande weg
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Nieuwe verbindingsweg, verdiepte 
Provincialeweg en toegang tot de A8

In Beverwijk ligt een tunnelbak op de 
kruising van de Spoorsingel en de Laan der 
Nederlanden. De Laan der Nederlanden loopt 
hier onder het spoor door. Dit voorbeeld 
geeft een idee van hoe een kruising in een 
tunnelbak er uit kan zien.

In Veenendaal is onlangs een nieuwe 
autotunnel geopend. Deze tunnel gaat onder 
het spoor door. Dit voorbeeld geeft een idee 
hoe je vanuit het westen over de nieuwe 
verbindingsweg naar beneden zal rijden. De 
nieuwe verbindingsweg zal wel breder zijn 
dan de weg op de foto, namelijk 2x 2 rijbanen. 

Sinds 2015 kunnen auto’s in Bilthoven onder 
het spoor door. De situatie is anders: in 
Bilthoven gaat het niet om een kruising en de 
weg loopt in een bocht. Deze foto geeft wel 
een goed beeld van hoe een tunnelbak eruit 
ziet.  
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In de nieuwe situatie...
...maken we een nieuwe verbindingsweg, die onder het 
spoor doorgaat en daar uitkomt op de Provincialeweg. 
Een aantal rijstroken van de Provincialeweg gaat naar 
beneden. Er ontstaat een soort open tunnel, de zogenoemde 
‘tunnelbak’. 

•  De tunnelbak loopt ongeveer vanaf de A8 tot iets voor 
station Zaandijk Zaanse Schans. 

•  Vanaf de Provincialeweg kun je dan afslaan om onder het 
spoor door naar de nieuwe verbindingsweg te rijden. De 
kruising daar is geregeld met stoplichten en je hoeft nooit 
meer te wachten voor de trein. 

•  De mogelijkheden met de A8 zijn afhankelijk van de 
exacte plek van de tunnelbak. Dat zie je terug in de drie 
verschillende mogelijkheden. 

Voorbeelden

De mogelijke plek van de 
nieuwe verbindingsweg

Op de foto van de Zuidelijke Rondweg in 
Breda is te zien hoe een tunnelbak langs 
de bebouwing kan lopen. Zo zou het er ter 
hoogte van de Pellekaanstraat uit kunnen 
komen te zien: 2x 1 rijbaan en met huizen aan 
de rechterkant van de tunnelbak. 
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Zuidelijke ligging zonder 
A8-toegang  

Zuidelijke ligging met 
beperkte A8-toegang

Noordelijke ligging met 
volledige A8-toegang

De mogelijkheden 4

In deze variant komt de nieuwe verbindingsweg in de buurt 
van de A8 te liggen. De Sluissloot kan blijven bestaan. 
De aansluiting op de A8 (bij Albert Heijn) verdwijnt. 

Verkeer kan wél vanaf de nieuwe verbindingsweg (via de 
tunnelbak) richting de Verzetstraat rijden, en vice versa. De 
Wezelstraat zou kunnen blijven bestaan en de verbindingsweg 
gaat er onderdoor.  

Het afsluiten van de af- en oprit naar de A8 heeft voor- 
en nadelen. Er zal minder last zijn van geluid, doordat 
vrachtwagens geen gebruik meer maken van de korte oprit. 
Ook kunnen de geluidsschermen worden gesloten. Een nadeel 
is dat er op andere plekken meer sluipverkeer ontstaat.

In deze variant komt de nieuwe verbindingsweg in de buurt 
van de A8 te liggen. De Sluissloot kan blijven bestaan. De 
aansluiting op de A8 (bij Albert Heijn) blijft alleen bestaan 
voor wijkverkeer: je kunt wél vanuit Oud-Koog de snelweg 
op en af, maar er is geen directe verbinding meer met de 
Provincialeweg. 

Verkeer wat ergens anders moet zijn kan via de op- en 
afrit bij het politiebureau, en gebruik maken van de nieuwe 
verbindingsweg. De Wezelstraat zou kunnen blijven bestaan 
en de verbindingsweg gaat er onderdoor. 

In deze variant komt de nieuwe verbindingsweg een stukje 
noordelijker te liggen. Daardoor zal de Sluissloot worden 
onderbroken. 

De afwatering wordt dan geregeld met een gemaal, maar 
recreatievaart is niet meer mogelijk. 

In deze variant blijft de aansluiting op de A8 (bij Albert Heijn) 
zoals die nu is. De Wezelstraat zou kunnen blijven bestaan en 
de verbindingsweg gaat er onderdoor.  
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juli 2020 – medio 2021
Het projectbureau werkt de 
varianten verder uit. Per 
variant worden de voor- en 
nadelen onderzocht. Ook de 
impact op de omgeving wordt 
onderzocht.Hieruit volgt een 
voorlopige  voorkeursvariant.

Vanaf 2023
De bouw start – als 
alles volgens planning 
verloopt – op z’n 
vroegst in 2023.

Vanaf juli 2021
De voorkeursvariant 
wordt verder 
uitgewerkt.

februari – april 2020
Het projectteam werkt 
de mogelijkheden 
verder uit tot 2 of 3 
complete varianten.

3 juni 2019 – 14 juli 2019
De hele omgeving kan 
reageren op de startnotitie. 
Er komen in totaal 69 
reacties binnen. 

De planning 
in grote lijnen:

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

planstudie planuitwerking realisatie 
(ovb)

ingebruikname 
(ovb)

De Planning

18 juni 2019

Inloopbijeenkomst 

in het Weefhuis

maart 2018 – maart 2019
In de verkenning wordt gekeken 
hoe de problemen rond de 
kruising opgelost kunnen worden. 
Dit is heel schetsmatig.

2019

Hou 

guisweg.zaanstad.nl 

in de gaten 

voor updates en 

nieuws!

2020
september 2019 – nu
De mogelijkheden 
worden uitgetekend. 

31 oktober 2019

IIedereen die heeft gereageerd 

op de startnotitie ontvangt een 

antwoord. Alle antwoorden zijn 

terug te lezen in de reactienota
27 januari 2020

Inloopbijeenkomst in 

het projectkantoor op 

de Parklaan.

mei-juni 2020

Op een inloopbijeenkomst 

worden de varianten 

gepresenteerd.

medio 2021

Bestuurders 

stellen een 

voorkeursvariant 

vast.

april-m
ei 2020

Bestuurders stellen de 

varianten vast. Deze 

varianten kunnen daarna 

verder onderzocht worden.

2021
2018/

2026
2023/


