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Inleiding factsheets
Doel van deze factsheets is om het ontwerpproces van varianten uit de eerste fase van de planstudiefase te presenteren om 
te komen tot een afgewogen besluitvorming. Deze fase is uitgevoerd van  juni 2019 tot september 2020. Voor deze 
planstudiefase is de verkenningsfase afgerond daaruit is één oplossingsrichting gekozen die in deze fase  verder is 
uitgewerkt, dit is vastgelegd in de Startnotitie. De doelen uit deze notitie zijn in h. Hieronder is deze oplossingsrichting kort 
gepresenteerd. 
De planstudie is opgeknipt in 5 bouwstenen, binnen deze bouwstenen zijn varianten bedacht die onderzocht zijn. Elke 
variant heeft zijn eigen  “factsheet“ met daarin informatie over de voorgestelde oplossing. Binnen de varianten is een 
hiërarchie ontstaan van de verschillende uitgewerkte  ideeën. Deze hiërarchie noemen we de variantenboom. Binnen de 
factsheets van de varianten is een schatting van de kosten voor de uitwerking  opgenomen, deze kosten zijn indicatief.

Inhoudsopgave
Aansluiting 3

a. Hockeystick

b. Half klaverblad

c. Zuidoost doorgaande route

d. Ovotonde

e. Lussen

f. Herstel Guisweg

g. Omleggen N515

Auto onderdoorgang

a. Bij Guisweg

b. Zuidelijke ligging

c. Noordelijke ligging

d. Rotonde

e. Aquaduct Sluissloot

f. Switch autoverkeer

Aansluiting 2

a. Aansluiting handhaven

b. Aansluiting afsluiten

c. Aansluiting half afsluiten

Fiets Guisweg

a. Gelijksvloerse oversteek

b. Fietsbrug

c. Fietstunnel Guisweg

d. Fiets in verdiepte T

Fiets Station

a. Station upgrade

b. Station omklappen

c. Station BASIS

d. Station geïntegreerde tunnel

e. Station interwijk PLUS

Beschouwing & beoordeling varianten
In de startnotitie van de Planstudie zijn een aantal beoordelingsaspecten geformuleerd, waarop de onderzochte 
varianten per bouwsteen  zijn beschouwd. De werkelijke beoordeling vindt plaats in Fase 2 van de Planstudie: de MER 
procedure. De beschouwing met behulp van de beoordelingsaspecten is tot stand gekomen middels focusgroep, 
stakeholderssessies en beoordeling door vakspecialisten. En de resultaten zijn tussentijds voorgelegd aan 
begeleidingsgroep en het managementoverleg.
De varianten zijn onderzocht op de beoordelingsaspecten: Bereikbaarheid; Ruimtelijke kwaliteit; Verkeersveiligheid; 
Kosten en maakbaarheid; Leefomgeving en gezondheid; Water; Sociale veiligheid.

De kosten op de factsheets zijn indicatief (investeringsniveau, prijspeil 2018). Deze kosten zijn excl. vastgoed, PFAS en 
Stikstof). 
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a. Hockeystick

Aansluiting 3

In deze variant is de afrit van aansluiting 3 op de A8 vanuit Amsterdam via een haakse bocht
aangesloten op de Verbindingsweg. Gezien de minimaal te realiseren boogstralen schuift de kruising
met de Verbindingsweg naar midden tussen de sportvelden. Daardoor kan de Verbindingsweg niet
meer parallel aan de A8 liggen, maar neemt het veel ruimte van de huidige sportfaciliteiten.

Autobereikbaarheid 
De doorstroming in deze variant is goed.

Fietsbereikbaarheid
De fietsverbinding parallel aan de Guisweg kan worden
gehandhaafd, met, ten opzichte van de huidige situatie,
een extra kruising voor de nieuwe toerit van de A8 naar het
westen middels een VRI of gewone kruising.

Ruimtelijke kwaliteit
De A8 moet vanaf het viaduct verbreed worden. Om een
goede aansluiting op de Verbindingsweg te kunnen maken,
moet de afrit volgens de ontwerpvoorschriften worden
ontworpen. In deze variant vergt dat een groot
ruimtebeslag. De verbindingsweg krijgt twee kruisingen:
een met de Guisweg en een met de afrit. Verbindingsweg
komt significant verder in het plangebied te liggen. De
huidige sportvelden en het topsportcentrum worden
geraakt en zouden moeten wijken. Ook heeft het gevolgen
voor de ontwikkelings- mogelijkheden van het gebied.
Vanwege de opgeschoven Verbindingsweg blijft minder
ontwikkelruimte over.

Sociale veiligheid
Vanwege de grote afstand tussen de snelweg en de
Verbindingsweg ontstaat een groot leeg gebied. Dat is niet
gunstig voor de sociale veiligheid.

Leefomgeving en gezondheid
Deze variant is minder duurzaam. Er worden bestaande
gebouwen geraakt. Deze moeten worden weggehaald
hetgeen een negatieve CO2 footprint oplevert. De
samenhang in de bestaande leefomgeving gaat verloren
door het deels weghalen van de sportvelden. Doordat de
Verbindingsweg dieper in het gebied komt te liggen is de
invloed van geluid en fijnstof is relatief groter.

Water
De configuratie van wegen ligt ongunstig t.o.v. de
bestaande waterstructuur. Zowel t.b.v. de afrit, als t.b.v. de
Verbindingsweg moeten bestaande watergangen worden
gekruist.

Kosten en maakbaarheid
het talud van de A8 zal over een grote lengte moeten
worden verbreed en er moeten twee duikerbruggen
worden aangelegd om de waterstructuur in stand te
houden.
Plankosten: bestaande gebouwen en sportvelden moeten
worden uitgekocht en gesloopt. Deze functies moeten
elders worden herplaatst. Deze zijn niet meegenomen in de
geschatte kosten.

Kosten en maakbaarheid
Deze variant is technisch goed maakbaar.

Verkeersveiligheid
Auto – de verkeersveiligheid voor de auto is goed. Alle
aanpassingen zijn volgens de RWS ontwerpvoorschriften
ontworpen en daarmee verkeersveilig.

KANSEN EN BEDREIGINGEN

BESCHOUWING & BEOORDELING

TOELICHTING OP VARIANT

39 mio

Kans is een rechtstreekse verbinding te maken tussen de A8 en de verbindingsweg, bedreiging hierin is
het te grote ruimte beslag van de afrit, waardoor er teveel wordt ingegrepen op de bestaande situatie.

SAMENVATTING
Deze variant heeft een goede doorstroming maar een groot ruimtebeslag op de omgeving. De extra 
benodigde plankosten eisen een grote investering. Ook voor de omgeving heeft dit een grote 
negatieve impact door de nodige sloop van sportvelden. De inefficiëntie van het ruimtegebruik en het 
doorkruizen van verschillende watergangen maakt deze variant geen kansrijke optie.



b. Half-Klaverblad

Aansluiting 3

In deze variant is de oplossing voor het afwikkelen van het verkeer van en naar aansluiting 3 opgelost
door aan de noordzijde ook een half klaverblad te realiseren zoals aan de zuidzijde. De op- en afrit
sluit aan op de rotonde Guisweg / Fortuinweg. De op- en afrit raken deels de bestaande bebouwing
van het Politiebureau.

Autobereikbaarheid
De doorstroming in deze variant is goed, maar het geleiden
van het verkeer naar de Verbindingsweg is niet logisch.
Daardoor is de leesbaarheid van deze variant minder
intuïtief. Er zijn diverse afslagen voordat je vanaf de A8 op
de Verbindingsweg zit, waardoor het wellicht
aantrekkelijker wordt om door Westerkoog te rijden.

Fietsbereikbaarheid
De toch al drukke rotonde Fortuinweg - Guisweg wordt nog
drukker en complexer door een extra aansluiting. Hoewel
fietsers in de huidige situatie in de voorrang zitten blijft het
onzeker of deze oplossing voldoende werkt.

Ruimtelijke kwaliteit
Het talud van de A8 moet verbreed worden om een
weefvak te kunnen maken t.b.v. deze variant. Om de
waterstructuur te handhaven zijn maatregelen nodig;
wellicht moeten de op- en afrit als een civiel kunstwerk
worden uitgevoerd.
De op- en afritten aan de noordzijde raken onderdelen van
het politiebureau. Deze onderdelen moeten voor deze
variant gesloopt worden en er zal een nieuwe entree voor
het complex moeten worden gemaakt.

Sociale veiligheid
Voor de sociale veiligheid is het gunstig dat de nieuwe op- en
afritten buiten het gebied met de sportvelden en de
eventuele gebiedsontwikkeling ligt en goed aansluit op de
bestaande infrastructuur.

Leefomgeving en gezondheid
Deze oplossing is niet erg duurzaam omdat bestaande
bebouwing moet worden gesloopt.
De op- en afritten komen dichter bij Rooswijk te liggen, wat
omgevingshinder (geluid en fijnstof) kan veroorzaken in
deze wijk.
De op- en afritten raken het Natura2000 gebied, hetgeen
grote invloed heeft voor de compensatieplicht.

Water
Indien de op- en afrit als een kunstwerk worden
vormgegeven, kan de waterstructuur er onder in tact
blijven. Omleggen van de waterstructuur is ook mogelijk.

Kosten en maakbaarheid
Indien een kunstwerk nodig is voor het realiseren van de
op- en afritten boven de waterstructuur zijn de kosten
relatief hoog. Er moeten kosten worden gemaakt voor de
compensatie van het Natura 2000 gebied

Plankosten – Doordat een deel van het politiebureau moet
worden gesloopt en verplaatst en er een nieuwe ontsluiting
moet worden gemaakt moet rekening worden gehouden
met meerkosten.

Verkeersveiligheid
Auto – de verkeersveiligheid voor de auto is goed, zowel de
noordelijke als de zuidelijke op- en afritten zijn volgens RWS
ontwerpvoorschriften ontworpen en voldoende
verkeersveilig.

Verkeersveiligheid
Fiets - op de rotonde Fortuinweg - Guisweg moet een grote
fietsstroom worden gekruist. Er dient nader onderzocht te
worden of dit zonder maatregelen veilig kan worden
ontworpen. Mogelijk is een ongelijkvloerse fietspassage
nodig.

50+ mio

KANSEN EN BEDREIGINGEN

BESCHOUWING & BEOORDELING

TOELICHTING OP VARIANT

Kans is dat de doorstroom van het autoverkeer goed is zonder complexe aansluiting op de
verbindingsweg. Deze ‘uiteen getrokken aansluiting’ komt overigens de leesbaarheid van de variant
niet ten goede. Bedreiging van deze variant is dat deze zwaar ingrijpt op het Natura 2000 gebied en het
bestaande politiebureau. SAMENVATTING

De doorstroming van het autoverkeer is goed in deze variant, maar het fietsverkeer op de rotonde 
Fortuinweg – Guisweg neemt toe door de extra aansluiting. De verkeersveiligheid vormt daarom in 
deze variant een risico. Er dienen maatregelen genomen te worden voor het in stand houden van de 
waterstructuur en de kosten zijn relatief hoog door de nodige civiele kunstwerken in de variant. Deze 
variant is daarom niet kansrijk.



c. Zuidoost doorgaande route

Aansluiting 3

In deze variant wordt de bestaande Guisweg afgebogen waardoor het verkeer rechtdoor naar de
Verbindingsweg wordt geleid. de op- en afritten van de A8 sluiten via een kruising aan op deze
Guisweg - Verbindingsweg. De Fortuinweg wordt via een T-splitsing ook op deze doorgaande Guisweg
- Verbindingsweg aangesloten als ondergeschikte aantakking

Autobereikbaarheid
De doorstroom van deze variant is goed.

Fietsbereikbaarheid
De fietsverbinding parallel aan de westzijde van de
Fortuinweg - Guisweg kan ongewijzigd en ongehinderd
worden gehandhaafd.

Ruimtelijke kwaliteit
De afrit ligt dicht tegen de A8 aan waardoor het talud moet
worden verbreed en ten behoeve van de compacte
oplossing gekeerd met een keerwand. De toerit richting het
westen moet strak tegen het bestaande talud worden
ontworpen en gekeerd met een keerwand om de
bestaande waterstructuur en het Natura2000 gebied
zoveel mogelijk te ontzien. Een dergelijke keerconstructie is
ruimtelijk niet fraai in dit overwegend vlakke en groene
gebied. De doorgaande Guisweg krijgt 4 aansluitingen die
als kruising worden uitgevoerd (Zie kaart):
1.bij de bestaande op- en afrit aan de zuidzijde;
2. bij de nieuwe op- en afrit aan de noordzijde;
3. voor de aansluiting met de Fortuinweg;
4.voor een nieuwe gebiedsontsluitingsweg ter hoogte  van 
het topsportcentrum.

Het zou logisch zijn om ook de aansluiting met de wijk
Westerkoog als ondergeschikte aansluiting op een
omgebogen N515 - Guisweg uit te voeren.
Het ruimtebeslag van de boog in de Guisweg is iets groter
dan in de originele ligging van de Verbindingsweg. Mogelijk
kan dit worden geoptimaliseerd.
In deze variant wordt de tennisvereniging Westerveld
geraakt.

Sociale veiligheid
De sociale veiligheid is goed geborgd: de Verbindingsweg ligt
met uitzondering van de boog nog parallel en dicht langs
de A8, waardoor de samenhang van het bestaande gebied
kan blijven gehandhaafd.

Leefomgeving en gezondheid
De samenhang in de bestaande leefomgeving blijft
gehandhaafd. De Verbindingsweg ligt dicht tegen de A8 en
geeft bijna geen inbreuk op de (bestaande) leefomgeving
en levert bijna geen extra beperkingen ten aanzien van het
nieuw te ontwikkelen gebied. Door de nieuwe toerit dicht
tegen het talud van de A8 te leggen blijft de inbreuk op het
Natura2000 gebied beperkt.

Water
De waterstructuur wordt doorkruist door de omgebogen
Guisweg - Verbindingsweg, maar kan relatief eenvoudig en
logisch worden omgelegd parallel aan de nieuwe
Verbindingsweg.

Kosten en maakbaarheid
Om de nieuwe op- en afrit tegen het bestaande talud te
leggen, is een relatief kostbare keerwand constructie
nodig.
Plankosten – Een tennisclub moet worden verplaatst.

Verkeersveiligheid
Auto – de verkeersveiligheid voor de auto is goed, zowel de
noordelijke als de zuidelijke op- en afritten zijn volgens RWS
ontwerpvoorschriften ontworpen en voldoende
verkeersveilig.

Fiets – het fietspad aan de westzijde van de Guisweg kan in
deze variant gehandhaafd blijven op deze locatie. Het
fietspad kruist met de nieuwe toerit. Er is nader onderzoek
nodig in hoeverre dit zonder maatregelen verkeersveilig
kan worden uitgevoerd.

25 mio

KANSEN EN BEDREIGINGEN

BESCHOUWING & BEOORDELING

TOELICHTING OP VARIANT

Deze variant bied kansen om een goede inpasbaarheid in de huidige omgeving te ontwerpen. De
kosten zijn laag met een goede doorstroming. De toepasbaarheid van een damwand in het talud vromt
een bedreiging voor deze variant.

1

42

3

SAMENVATTING
Deze variant bied zowel voor auto als fiets een goede doorstroming. Ook de waterstructuur kan 
gemakkelijk in stand blijven. Het ruimtebeslag is goed inpasbaar in de huidige omgeving waardoor er 
weinig impact is op de bestaande situatie. Doordat de toerit en afrit dicht tegen het talud aanliggen is 
een relatief kostbare keerwand vereist. Deze variant is kansrijk door de vele positieve effecten.



d. Ovotonde

Aansluiting 3

In deze variant worden zowel de nieuwe toe- en afritten als de Verbindingsweg met elkaar
verbonden door één grote rotonde; ovotonde genoemd. Deze variant is daarmee de meest compacte
oplossing.

Autobereikbaarheid
De doorstroming in deze variant is net voldoende. Bij een
verdere groei van het verkeer zal de spits mogelijk
terugslaan op de afrit van de A8. De verkeersstroom vanuit
het noorden moet driekwart van de ovotonde oversteken
en daarbij andere verkeersstromen passeren. Hierdoor is
een omvangrijke rotonde nodig met 3 rijstroken. De
leesbaarheid van de ovotonde is complex voor de
gebruiker: afritten / wisselen van rijstrook.

Fietsbereikbaarheid
Om een veilige oversteek voor fietsverkeer parallel aan de
Guisweg mogelijk te maken, zijn aanvullende maatregelen
nodig. Bijvoorbeeld een ongelijkvloerse fietstunnel,
verkeerslichten op de ovotonde of waarschuwingslichten
voor automobilisten en fietsers.

Ruimtelijke kwaliteit
Het talud van de A8 moet verbreed worden om een
weefvak te kunnen maken t.b.v. deze variant.
De afrit sluit aan op de ovotonde, die vanwege een
onevenwichtige verkeersbelasting niet mooi symmetrisch
kan worden vormgegeven.
De Verbindingsweg ligt strak tegen en parallel aan de afrit,
maar raakt net het terrein van tennisvereniging
Westzijderveld.

Sociale veiligheid
De sociale veiligheid is goed geborgd: de Verbindingsweg
ligt parallel en vlak langs de A8, waardoor de samenhang in
het bestaande gebied niet wordt verstoord.

Leefomgeving en gezondheid
De samenhang in de bestaande leefomgeving blijft
gehandhaafd. De Verbindingsweg ligt dicht tegen de A8 en
maakt daarmee bijna geen inbreuk op de (bestaande)
leefomgeving en levert vrijwel geen extra (milieu)
beperkingen ten aanzien van het eventueel nieuw te  
ontwikkelen gebied.
De toerit van deze variant raakt het Natura 2000 gebied,  
hetgeen compensatie noodzakelijk maakt.

Water
Om de toerit goed op de rotonde te kunnen aansluiten, kan
deze niet strak tegen het talud van de A8 worden gelegd en
doorkruist daarmee de waterstructuur. Deze kan relatief
eenvoudig worden omgelegd.

Kosten en maakbaarheid
De kosten voor deze variant kunnen oplopen vanwege de  
ligging van de toerit aan de rand van het Natura 2000
gebied.

Deze variant is goed maakbaar, waarbij aangetekend dat
het goed werkend maken van de ovotonde nader
onderzoek vergt. De ovotonde functioneert (zeker bij
drukte) kritisch, dat blijkt uit doorrekening van de
verkeersmodellen.

Verkeersveiligheid
Auto – De Ovotonde bied weinig overzicht voor de
automobilist wat een risico is voor de verkeersveiligheid. De
aansluiting van de afrit en de Verbindingsweg op de
ovotonde zitten dicht op elkaar waardoor er weinig afstand
is om te reageren. Dat leidt tot lagere snelheden waardoor
de ovotonde mogelijk minder goed gaat functioneren.

Fiets – het fietspad aan de westzijde van Guisweg kruist de
nieuwe toerit, direct daar waar auto’s de ovotonde
verlaten. Deze toerit moet dubbel worden uitgevoerd
omwille van de doorstroming. Dat resulteert in een
onveiligere dubbele oversteek voor fietsers,

37 mio

KANSEN EN BEDREIGINGEN

BESCHOUWING & BEOORDELING

TOELICHTING OP VARIANT

Een betaalbare en haalbare variant. Bedreiging is echter dat de doorstroom van deze variant kritisch is
en daarmee niet robuust voor de toekomst.

SAMENVATTING
Door de toepassing van een grote rotonde ontstaat een moeilijk leesbare situatie en dubbele 
oversteek voor fietsen. Een betaalbare en haalbare variant met risico’s voor doorstroming en 
verkeersveiligheid. En daarom niet als kansrijk beschouwd.



e. Lussen

Aansluiting 3

In deze variant wordt de Fortuinweg - Guisweg via een rotonde rechtdoor getrokken naar de
Verbindingsweg, die vervolgens onder de nieuwe op- en afritten door wordt geleid, parallel aan de
A8. De N515 - Guisweg wordt rechtdoor via dezelfde rotonde aangesloten op de op- en afritten.
Voordeel van deze aansluiting is dat het fietspad aan de westzijde van de Guisweg niet wordt gekruist.

Autobereikbaarheid
De doorstroming in deze variant is voldoende. De
aansluiting van een nieuwe wijk- ontsluitingsweg is in deze
variant is nog een uitdaging.

Fietsbereikbaarheid
Deze voor fietsverkeer verandert er niets ten  opzichte van 
de huidige situatie.

Ruimtelijke kwaliteit
In deze variant zijn twee extra civiele kunstwerken nodig
voor het kruisen van de op- en afrit.
De Verbindingsweg ligt parallel aan en dicht tegen de A8,
waarvoor een keerconstructie nodig zal zijn.
Doordat de Verbindingsweg dichter tegen de A8 ligt als de
op- en afrit voelt de variant onlogisch en dat maakt tegelijk
een aansluiting met een nieuwe wijkontsluitingsweg
minder voor de hand liggend.
Het ruimtebeslag is groter dan andere varianten vanwege de
noodzakelijke boogstralen in de op- en afrit. Daardoor
wordt tennisvereniging Westzijderveld geraakt en moet
worden verplaatst.

Sociale veiligheid
De sociale veiligheid is goed: de Verbindingsweg ligt parallel
en vlak langs de A8, waardoor de samenhang in het
bestaande en eventueel nieuw te ontwikkelen gebied
gehandhaafd blijft. Wel wordt de ontsluiting van het te
ontwikkelen gebied minder logisch en verstopt en wijkt de
fietsstructuur sterk af van de autostructuur. Dat komt de
sociale veiligheid niet te goede.

Leefomgeving en gezondheid
De samenhang in de bestaande leefomgeving blijft
gehandhaafd. De Verbindingsweg ligt dicht tegen de A8 en
maakt daarmee bijna geen inbreuk op de (bestaande)
leefomgeving en levert vrijwel geen extra (milieu)
beperkingen ten aanzien van het eventueel nieuw te
ontwikkelen gebied. Gunstig is dat de nieuwe toerit buiten
het kwetsbare Natura2000 gebied ligt.

Water
De nieuwe op- en afrit kruisen de waterstructuur. Deze kan
niet eenvoudig worden opgevangen met duikers omdat ook
de Verbindingsweg tot tegen de A8 ligt. Wel kan de
waterstructuur worden omgelegd.

Kosten en maakbaarheid
De kosten zijn hoog door twee extra civiele kunstwerken in
de op- en afrit en door grondkerende constructies in het
talud van de A8 t.b.v. de Verbindingsweg. Mogelijk levert
de noodzakelijke verbreding van de A8 (t.b.v. de toerit) een
constructief probleem op ter plaatse van het kunstwerk
over de Guisweg. Dit dek zal compleet moeten worden
vervangen om meer rijstroken te kunnen herbergen. Dat
geldt zowel voor de noord- als de zuidzijde.

Verkeersveiligheid
Auto – de verkeersveiligheid voor de auto is goed, maar
complex. Met uitzondering van de noordelijke toerit, zijn
de op- en afritten volgens RWS ontwerpvoorschriften
ontworpen. De noordelijke toerit kent een krappere
boogstraal.
Door de onlogische richtingsveranderingen is er
onvoldoende overzicht. De vier aansluitingen op de rotonde
zitten dicht op elkaar waardoor er weinig afstand is om te
reageren. De rotonde kan bij drukte minder goed
functioneren en ook terugslag geven op de afrit, waardoor
gevaarlijke situaties op de snelweg ontstaan.

Fiets- de verkeersveiligheid is goed; er is geen kruising met
een op- of afrit van de A8, waarmee het fietspad optimaal
veilig is.

48 mio

KANSEN EN BEDREIGINGEN

BESCHOUWING & BEOORDELING

TOELICHTING OP VARIANT

Kans is dat de verbindingsweg heel dicht langs de A8 gelegd kan worden en daarmee meer ruimte
ontstaat voor mogelijke toekomstige gebiedsontwikkeling. De rotonde neemt wel veel ruimte in
beslag, waardoor tennisvelden verplaats moeten worden.

SAMENVATTING
Deze variant geeft weinig impact op de bestaande omgeving. Voordeel is dat de westelijke toerit naar 
de A8 buiten het natuurgebied valt. De kosten zijn relatief hoog door extra civiele kunstwerken. De 
rotonde die direct verbonden is met de toerit en afrit kan gevaarlijke situaties leveren. Deze variant is 
daarom niet als kansrijk beschouwd.



f. Herstel Guisweg

Aansluiting 3

Deze variant is ontstaan in een focusgroep. Het idee is dat de Guisweg deels via het historische tracé
wordt geleid en met de Verbindingsweg wordt verbonden.
De aansluitingen met de A8 worden gespiegeld uitgevoerd en de Verbindingsweg wordt onder de op-
en afritten door parallel aan de A8 gelegd. Daarmee lijkt deze variant op de variant “lussen” met dit
verschil dat de verkeersstromen anders over de rotonde zullen bewegen.

Autobereikbaarheid
De doorstroming in deze variant wordt negatief beïnvloed
doordat aansluitingen kort op elkaar zijn gesitueerd. Deze
variant heeft als voordeel dat verkeer vanuit Koog aan de
Zaan richting het westen niet via de aansluitingen op de A8
hoeft te worden geleid.
Fietsbereikbaarheid
De fietsverbinding parallel aan de Guisweg moet mogelijk
worden gekruist middels een fietstunnel of voorzien van
een verkeersregelinstallatie.

Ruimtelijke kwaliteit
Het ruimtebeslag is veel groter dan bij andere varianten.
Daardoor moeten sportverenigingen worden verplaatst,
moet het politiebureau geheel of gedeeltelijk worden
gesloopt en er moet een extra viaduct in de A8 worden
gemaakt. Het herstellen van de Guisweg geeft
stedenbouwkundig een goede kwaliteit. In deze variant zijn
ook nog twee extra civiele kunstwerken nodig voor het
kruisen van de op- en afrit.
De Verbindingsweg ligt parallel aan en dicht tegen de A8,
waarvoor een keerconstructie nodig zal zijn.

Sociale veiligheid
De verbindingsweg ligt parallel en vlak langs de A8, waardoor
de samenhang in het bestaande en eventueel nieuw te
ontwikkelen gebied gehandhaafd blijft. Wel is de ontsluiting
van het te ontwikkelen gebied minder logisch.

Water
De nieuwe op- en afrit kruisen de waterstructuur. Deze kan
niet eenvoudig worden opgevangen met duikers omdat ook
de Verbindingsweg tegen de A8 ligt. Wel kan de
waterstructuur worden omgelegd. Daarnaast doorkruist de
rechtdoor getrokken Guisweg de waterstructuur in het
Natura 2000 gebied volledig.

Kosten en maakbaarheid
De kosten zijn hoog door twee extra civiele kunstwerken in  
de op- en afrit, door grondkerende constructies in het talud  
van de A8 t.b.v. de Verbindingsweg en door een extra viaduct  
in de A8 t.b.v. de doorgetrokken Guisweg. Mogelijk levert  de 
noodzakelijke verbreding van de A8 (t.b.v. de toerit) een  
constructief probleem op ter plaatse van het kunstwerk over  
de Guisweg. Dit dek zal compleet moeten worden vervangen  
om meer rijstroken te kunnen herbergen. Dat geldt zowel  
voor de noord- als de zuidzijde.
Plankosten: er moet rekening worden gehouden met  
verplaatsing van sportverenigingen uit het gebied en met  
geheel of gedeeltelijke verplaatsing van het politiebureau.

Verkeersveiligheid
Auto – de verkeersveiligheid voor de auto is complex. Met
uitzondering van de noordelijke toerit, zijn de toe- en afritten
volgens RWS ontwerpvoorschriften ontworpen. Fiets- de
verkeersveiligheid is goed; fietsverkeer kruist de
doorgetrokken Guisweg, maar geen toe- en afrit van deA8.

60+ mio

KANSEN EN BEDREIGINGEN

BESCHOUWING & BEOORDELING

TOELICHTING OP VARIANT

Kans is het dat het verkeer vanuit Koog aan de Zaan richting het westen niet via de aansluitingen op de
A8 hoeft te worden geleid. Bedreiging van deze variant is dat deze zwaar ingrijpt op het Natura 2000
gebied. Aansluiting 3 neemt veel ruimte in op de bestaande situatie en het is een kostbare oplossing.

Leefomgeving en gezondheid
Doordat het verkeer een groot deel van het bestaand
gebied raakt is er veel impact op de omgeving. Het
doortrekken van de Guisweg ligt in het Natura 2000 gebied.
Ook zal het dichter tegen Rooswijk liggen van de ontsluiting
gevolgen hebben voor de milieuhinder in deze wijk.

SAMENVATTING
Deze variant geeft veel impact op de huidige omgeving, en geeft ook een uitbreiding van onderdelen 
die niet in deze planstudie vallen zoals het creëren van een onderdoorgang onder de A8. De impact 
op het natura 2000 gebied en grote aanpassingen op de omgeving maken deze variant niet kansrijk.



g. Omlegging N515 – herstel Guisweg

Aansluiting 3

In deze variant wordt de N515 - Guisweg geheel losgetrokken van de aansluitingen op de A8. Dat
gebeurt zoals in variant “herstel Guisweg” door deze deels via haar historische tracé te leggen,
onder de A8 door en vervolgens parallel aan de A8 in rechte lijn te verbinden met de
Verbindingsweg.

Autobereikbaarheid
De doorstroming in deze variant is niet optimaal doordat
aansluitingen van verschillende wegen kort op elkaar zijn
gesitueerd. Deze variant heeft als voordeel dat verkeer
vanuit Koog aan de Zaan richting het westen niet via de
aansluitingen op de A8 hoeft te worden geleid.

Fietsbereikbaarheid
De fietsverbinding parallel aan de Guisweg moet vlak achter
elkaar worden gekruist met de westelijke toerit van de A8 en
de doorgaande Guisweg. Dit kan middels een fietstunnel of
een VRI (nader te onderzoeken).

Ruimtelijke kwaliteit
Deze variant herstelt het natuurgebied Polder Westzaan
doordat de N515 kan worden opgeheven. Bovendien wordt
de historische verbinding over de Guisweg deels hersteld.
De infrastructuur wordt veel compacter ontworpen en
zoveel mogelijk gebundeld met de A8.
Waterstructuren kunnen hierdoor worden hersteld,
Natura2000 gebied kan worden vergroot en het mogelijk te
ontwikkelen gebied blijft in tact.

Plankosten: De variant is alleen op structuurniveau
getekend, waardoor de consequenties voor politiebureau
en tennisvereniging niet precies duidelijk zijn. Waarschijnlijk
heeft inpassing van deze variant consequenties voor deze
functies

Sociale veiligheid
De sociale veiligheid is goed geborgd: de verbindingsweg
ligt parallel en vlak langs de A8, waardoor de samenhang in
de bestaande bebouwing en het eventueel nieuw te
ontwikkelen gebied kan blijven gehandhaafd.

Leefomgeving en gezondheid
Het doortrekkenvan de Guisweg en de westelijke toerit A8  
liggen in het Natura 2000 gebied, hetgeen consequenties  
heeft voor de compensatieplicht. Daar zal echter ruim  aan 
worden voldaan door opheffing van de N515 en veel  
compactere zuidelijke toerit.
De oplossing is van positieve invloed op de samenhang in
de bestaande leefomgeving: Westerkoog wordt op een
goede manier verbonden met de provincialeweg.

Water
De verbindingsweg doorkruist de waterstructuur waarvoor
een duiker(brug) moet worden aangelegd. Daarnaast
doorkruist de Guisweg de waterstructuur in het Natura
2000 gebied. Er zijn echter genoeg mogelijkheden tot
herstel van de waterstructuur die per saldo positiever
scoren.

Kosten en maakbaarheid
Er moeten kosten gemaakt worden om de bestaande toerit
naar Amsterdam te verbouwen. Er moet een viaduct
worden gemaakt t.b.v. de doorgetrokken Guisweg en er
moeten kunstwerken worden afgebroken in de N515 om
terug te geven aan de natuur.

Verkeersveiligheid
Auto – de verkeersveiligheid voor de auto is goed, hoewel
de aansluitingen dicht op elkaar liggen waardoor gebrek
aan overzicht kan ontstaan.
Fiets – Het fietspad aan de westzijde van de huidige
Guisweg krijgt drie kruisingen waar er nu geen zijn; De
doorgetrokken Guisweg, de toerit van de A8 naar het
westen en de afrit vanuit het westen. Er dient nader
onderzocht te worden of deze kruisingen zonder regeling
veilig genoeg kunnen worden ontworpen.

60+ mio

KANSEN EN BEDREIGINGEN

BESCHOUWING & BEOORDELING

TOELICHTING OP VARIANT

De grote kans van deze oplossing is dat de huidige N515 geheel kan vervallen en teruggegeven kan
worden aan het Natura2000 gebied.
Bedreiging is dat deze kans (en voordelen van deze variant) ver af liggen van de doelstelling van het
project.

SAMENVATTING
Deze variant valt buiten deze planstudie en vraagt om onvoorziene aanpassingen. Het geeft een 
voldoende doorstroming en is verkeersveilig. Maar doordat deze variant buiten het scopegebied van 
de planstudie valt en extra hoge kosten is deze variant niet kansrijk.
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a. Bij Guisweg

Auto onderdoorgang

Totale kosten zijn geschat op 44 miljoen.

KANSEN EN BEDREIGINGEN

BESCHOUWING & BEOORDELING

TOELICHTING OP VARIANT
De gelijkvloerse overgang op de Guisweg wordt vervangen door een ongelijkvloerse kruising voor auto
en fiets in Oost- West richting. Voor de hand ligt dezelfde ligging te onderzoeken, ondanks het krappe
ruimteprofiel. In varianten ‘geheel en half verdiepte ligging’ kruispunt Guisweg wordt de N203 geheel
of half verdiept aangelegd. In beide varianten is onderzocht hoe de hoofdfietsstructuur gehandhaafd
kan blijven in alle richtingen. De varianten zijn op dusdanige wijze bekeken dat de sociale veiligheid,
ruimtelijke inpassing en verkeersveiligheid voldoende kan worden geborgd. In de geheel verdiepte
ligging kruist ook de auto in oost-West richting ongelijkvloers het spoor, in de half verdiepte ligging
alleen de fiets.

Kans: door het gehele maaiveld rondom het kruisingsvlak van de T-splitsing provincialeweg -
Guisweg te verlagen, wordt het zicht op de kruising en de lichttoetreding maximaal en daarmee de
sociale veiligheid maximaal. In beide oplossingen is er volledige fietsbare uitwisseling voor
fietsverkeer op hetzelfde niveau.
Bedreiging voor deze varianten is het krappe ruimteprofiel en de complexe conditionerende
omstandigheden op deze locatie (K&L en grondwaterstand). De inpasbaarheid van beide varianten
komt in het gedrang en de kosten zijn relatief erg hoog.

50+mio

Autobereikbaarheid
De doorstroom verbetert t.o.v. de huidige situatie als
gevolg van het vereenvoudigen van het kruispunt; één
aansluiting vervalt het opheffen van de spoorwegovergang.
Doordat een verkeersregelinstallatie nodig is in de half
verdiepte ligging waarin ook de fiets moet worden geregeld
is de doorstroming minder dan bij de geheel verdiepte
ligging. Het profiel van de provincialeweg wordt aangepast
van 2x2 naar 2x1 rijbanen. Het kruispunt met de Guisweg
wordt hierop aangepast

Fietsbereikbaarheid
De continuïteit van de oostwest fietsroute op de Guisweg is
geborgd. Uitwisseling met het noordzuid snelfietspad is ook
geborgd. Fietspaden sluiten op gelijke wijze op elkaar aan
als in de huidige situatie.

Voetgangerbereikbaarheid
De voetganger heeft net als in de bestaande situatie geen
plaats in het profiel van de Guisweg. Doordat
keerconstructies nodig zijn, zal ook elders rondom het
kruispunt weinig ruimte voor voetgangers aanwezig zijn.

Ruimtelijke kwaliteit
In deze varianten is gekozen voor verlaging van het gehele
maaiveld rondom de kruising, zodat zicht voor de fietser is
verzekerd. De inpassing van de autokruising is in geval van
geheel verdiepte kruising niet mogelijk vanwege het grote
ruimtebeslag van de kruising. De inpassing van de half
verdiepte kruising is zeer kritisch. De dwangpunten spoor,
particulier terrein en, Olam Cacao en de begraafplaats laten
niet toe deze varianten goed in te passen.
In geval van de half verdiepte ligging vraagt het verlaagde
maaiveld om grote keerconstructies op de grens met
particulier terrein. Dat maakt de aansluiting van de
trottoirs en openbare ruimte op dat particulier terrein
ingewikkeld en is moeilijk goed vorm te geven. De
keerconstructies kunnen wel aantrekkelijker worden
vormgegeven, als meer ruimte ter beschikking komt door
grondaankoop.

Sociale veiligheid
De sociale veiligheid van deze variant is acceptabel. 
Weliswaar geldt voor het gehele kruispunt een verdiepte
ligging en daardoor minder zicht en contact met de  
omgeving. De ruimte is echter breed genoeg voor een open
karakter.

Leefomgeving en gezondheid
De oostwest fietsroute blijft in stand op de bestaande
locatie evenals de noordzuid route. Dit komt de samenhang
in de leefomgeving ten goede. Wel zorgt de verdiepte
ligging voor isolatie van het particulier terrein naast de
kruising.

Water
Bestaande waterstructuren worden niet beïnvloed in deze
variant. De hellingbaan aan de westzijde kan worden
ingekort waardoor de duiker onder de Guisweg wordt
gespaard. De helling wordt daardoor iets steiler.

Kosten en maakbaarheid
De aanwezigheid van zware kabels en leidingen en de hoge
grondwaterstand maken deze variant kostbaar. De
maakbaarheid is complex vanwege de fasering en de bouw
direct tegen bestaande kavels. Door de omvang van het
verlaagde maaiveld zijn deze varianten extra kostbaar.

Verkeersveiligheid
Auto – de verkeersveiligheid voor autoverkeer is  voldoende
geborgd.
Fiets – de verkeersveiligheid van beide varianten is goed. De
oversteek van fietsers in de half verdiepte ligging wordt
geregeld met een verkeersregelinstallatie.

half verdieptgeheel verdiept

SAMENVATTING
Fiets en autoverkeer in deze variant kan goed doorstromen. De verdieping van het maaiveld heeft 
een grote impact op de omgeving en vraagt een groot ruimtebeslag en is niet inpasbaar zonder 
particulier terrein te verwerven. Het is mede daarom ook een kostenbare variant en daarom niet 
kansrijk.



De zuidelijke ligging, ook wel ‘Verdiepte T Zuid’ genoemd, is in feite een verdiepte kruising van autoverkeer met
spoor en de provinciale weg. Doordat de provinciale weg tegen het spoor aan ligt, zal de aansluiting met de
verbindingsweg eveneens moeten worden verdiept om ongelijkvloers het spoor te kunnen passeren. In deze
variant is ervoor gekozen om de waterverbinding Sluissloot te handhaven. De verdiepte T met hellingbanen in
noord-, zuid- en westrichting loopt aan de zuidkant onder de A8 verdiept door. Aansluiting 2 komt hiermee te
vervallen. Optimalisaties binnen deze variant zijn behoud van de aansluiting met de Verzetstraat, verbeteren
van de ruimtelijke kwaliteit van de Pellekaanstraat en de ligging van het snelfietspad in Noord Zuid richting.

Auto onderdoorgang

b. Zuidelijke ligging – Behoud snelfietspad op 

bestaande locatie

KANSEN EN BEDREIGINGEN

TOELICHTING OP VARIANT

57 mio
3 banen in de bak onder de A8

NZ + ZN in de bak + groenstrook + 
fietsstraat 

NZ + ZN in de bak + extra fietspad 

ZN maaiveld  + behoud fietspad+ groenstrook Pellekaanstraat

Er is onderzocht hoe de ruimtelijke kwaliteit van de Pellekaanstraat behouden of verbeterd kan worden. Twee
aspecten zijn hierop van invloed: het verschuiven van de verdiepte T naar het westen en de doorgaande
rijstroken in noord zuid richting op maaiveld te leggen. Daarnaast is er een mogelijkheid een Noord Zuid
fietsverbinding naast de Pellekaanstraat te leggen of van de Pellekaanstraat een ‘fietsstraat’ te maken.
Bovenstaande profielen geven verschillende mogelijkheden weer.

Onderstaand profiel laat zien dat met behoud van het snelfietspad op de huidige locatie de verdiepte T onder de
A8 past. Dit past alleen wanneer de doorgaande rijbaan zuid noord op maaiveld ligt en de doorgaande noord
zuid baan in de verdiepte T.

Kans in deze variant is dat de Sluissloot open blijft voor recreatie en een goede waterhuishouding, bedreiging
is echter dat in deze variant aansluiting 2 moet worden afgesloten. Dit biedt overigens wel kans voor het
stedelijk weefsel: door de sloop van de viaducten ontstaat er ruimte voor aanleg van een betere openbare
ruimte, het ontwikkelen van functies en aanleg van fietspaden.



De zuidelijke ligging, ook wel ‘Verdiepte T Zuid’ genoemd, is in feite een verdiepte kruising van autoverkeer met
spoor en de provinciale weg. Doordat de provincialeweg tegen het spoor aan ligt, zal de aansluiting met de
verbindingsweg eveneens moeten worden verdiept om ongelijkvloers het spoor te kunnen passeren. In deze
variant is ervoor gekozen om de waterverbinding Sluissloot te handhaven. De verdiepte T met hellingbanen in
noord-, zuid- en westrichting loopt aan de zuidkant onder de A8 verdiept door. Aansluiting 2 komt hiermee te
vervallen. Dit maakt mogelijk om een fietsverbinding in noord zuid richting te realiseren, omdat de oversteek
van de Verzetstraat hierdoor eenvoudiger wordt en de fiets geen conflict meer ondervindt van de op- en afrit
van de Rijksweg. In deze variant blijven beide doorgaande rijstroken in noord zuid richting op maaiveld,
waardoor het snelfietspad moet switchen naar de oostzijde van de Verdiepte T.

Auto onderdoorgang

b. Zuidelijke ligging - Switch snelfietspad naar 

Pellekaanstraat

KANSEN EN BEDREIGINGEN

TOELICHTING OP VARIANT

46 mio

ZN maaiveld + switch fietspad + groenstrook langs spoor

NZ + ZN op maaiveld switch snelfietspad

NZ + ZN op maaiveld switch snelfietspad

Er is onderzocht hoe de ruimtelijke kwaliteit van de Pellekaanstraat behouden of verbeterd kan worden. Twee
aspecten zijn hierop van invloed: het verschuiven van de verdiepte T naar het westen en de doorgaande
rijbanen in Zuid Noord richting en Noord Zuid richting op maaiveld leggen. Daarnaast is er een mogelijkheid het
snelfietspad tussen spoor en provinciale weg te verleggen naar de Pellekaanstraat. Het snelfietspad kan
autonoom naast de Pellekaanstraat lopen of geïntegreerd worden in het profiel van de Pellekaanstraat, zodat er
een ‘fietsstraat’ ontstaat. Bovenstaande profielen geven mogelijkheden weer.

Onderstaand profiel laat de verdiepte T onder de A8 zien met de doorgaande rijstroken in noord zuid richting
op maaiveld liggen aan weerzijden van de Verdiepte T. Dit past alleen, wanneer het snelfietspad tussen het
spoor en de provinciale weg verlegt wordt naar de oostzijde van de Verdiepte T.

NZ snelfietspad

Kans in deze variant is dat de Sluissloot open blijft voor recreatievaart en een goede waterhuishouding,
bedreiging is echter dat in deze variant aansluiting 2 moet worden afgesloten. Dit biedt overigens wel kans
voor het stedelijk weefsel: door de sloop van de viaducten ontstaat er ruimte voor aanleg van een betere
openbare ruimte, het ontwikkelen van functies en aanleg van fietspaden. Zeker in deze variant waarin het
snelfietspad een switch maakt naar de oostzijde van de provincialeweg en daarmee de fietsbereikbaarheid van
Oud Koog kan vergroten.



BESCHOUWING & BEOORDELING

Fietsbereikbaarheid
De snelfietsroute blijft in tact op de huidige locatie. Er is een
optie om nog een tweede NZ fietspad ten oosten van de
provinciale weg aan te leggen, wat de fietsbereikbaarheid
van en naar Oud Koog ten goed komt.

Ruimtelijke kwaliteit
De ruimtelijke kwaliteit van deze oplossing is voor de
Pellekaanstraat gunstig. Er zijn verschillende manieren om
het nieuwe profiel in te richten met ruimte voor een
groenstrook.

Sociale veiligheid
De sociale veiligheid aan de Pellekaanstraat wordt
verbeterd. Het kan een prettiger verblijfsklimaat krijgen
door de inrichting van een breder profiel met groen.

Leefomgeving en gezondheid
De verdiepte T-aansluiting met doorgaande ZN rijbaan op
maaiveld, zal een beter profiel opleveren met meer
samenhang in de leefomgeving dan er nu is.
Effecten (geluid, trilling, fijnstof) ten gevolge van de
verkeerstoename op de provincialeweg worden deels
beperkt door de verdiepte ligging van de grootste
autostromen.

Water
De bestaande duikerbrug in de Sluissloot blijft gehandhaafd.
De noordzuid waterverbinding wordt doorbroken met de
aansluiting van de Verbindingsweg, hiervoor wordt een
‘overloop’ water viaduct aangelegd.

Kosten en maakbaarheid
Deze oplossing is maakbaar maar niet realiseerbaar binnen
taakstellend budget. De doorgaande rijstrook in noord zuid
richting moet in de verdiepte T worden aangelegd, om het
snelfietspad op zijn plek te behouden.

Verkeersveiligheid
De verkeersveiligheid is voldoende, maar op de verdiepte
kruising is aandacht vereist voor een goede regeling en
goed zicht. Omdat de doorgaande NZ rijbaan ook is
meegenomen in de verdiepte T. Het kruispunt krijgt een
extra fase in de regeling, waardoor de cyclustijd langer
wordt. Hierdoor komt de verkeersveiligheid in het gedrang,
met name doordat veel vrachtverkeer van deze route
gebruik gaat maken en daar dus extra moeten stoppen.

Autobereikbaarheid
Aansluiting 2 komt te vervallen, dit maakt dat de
bereikbaarheid van Oud Koog vanaf de A8 ‘omslachtiger’.
Ook zal het verkeer dat anders via aansluiting 2 Koog aan
de Zaan bereikte, via andere wegen zijn bestemming
zoeken: o.a. via de Julianabrug en de Lage Dijk ofwel via de
A7 over het Prins Bernardplein en de Leliestraat, waar de
profielen niet op zijn ingericht. Verder blijft de
bereikbaarheid hetzelfde, maar anders ingericht.

57 mio

b. Zuidelijke ligging– Algemeen

Auto onderdoorgang

Kosten en maakbaarheid
Deze oplossing is maakbaar en betaalbaar wanneer de
doorgaande rijstrook zuid noord op maaiveld ligt.

Verkeersveiligheid
De verkeersveiligheid is goed, door de doorgaande NZ baan
op maaiveld te leggen is de verkeersveiligheid in de
verdiepte kruising goed regelbaar en overzichtelijk. Doordat
er 2 extra overgangen voor fietsers nodig zijn ontstaan er
extra risico’s met betrekking tot verkeersveiligheid voor de
fietsers

46 mio

SAMENVATTING
Het handhaven van de Sluissloot is een voordeel voor de waterstructuur en 
recreatievaart. De switch van het fietspad leidt tot een onderbreking van de 
snelfietsroute waardoor deze haar functie als “snel”-fietspad verliest. Het is de 
nadrukkelijke wens van de gemeente de continuïteit van het snelfietspad in stand te 
houden. Daarom is dit geen kansrijke variant.

Fietsbereikbaarheid
De snelfietsroute maakt een switch naar het oosten van de
provinciale weg. De route wordt hiermee twee keer
onderbroken, de fietser moet afstappen om over te steken
met behulp van een verkeersregelinstallatie. Dit is voor het
snelfietsverkeer een ongewenst obstakel.

Switch snelfietspad naar PellekaanstraatBehoud snelfietspad op bestaande locatie

SAMENVATTING
Het handhaven van de Sluissloot is een voordeel voor de waterstructuur en 
recreatievaart. Het snelfietspad kan behouden blijven wanneer de doorgaande 
rijstrook noord zuid in de verdiepte T ligt. Dit maakt deze variant erg prijzig, maar kan 
gezien worden als terugvaloptie. Budgettair gezien is dit geen kansrijke variant.



Auto onderdoorgang

c. Noordelijke ligging

De noordelijke ligging, ook wel ‘Verdiepte T Noord’ genoemd, is in feite een verdiepte kruising van
autoverkeer met spoor en de provinciale weg. Doordat de provincialeweg tegen het spoor aan ligt, zal
de aansluiting met de verbindingsweg eveneens moeten worden verdiept om ongelijkvloers het spoor
te kunnen passeren. In deze variant is ervoor gekozen om de waterverbinding Sluissloot af te sluiten.
Elders in het gebied wordt een gemaal gerealiseerd die de waterhuishouding op peil houdt. De
verdiepte T met hellingbanen in noord-, zuid- en westrichting loopt aan de zuidkant tot aan de A8
verdiept door. Aansluiting 2 kan blijven gehandhaafd. Optimalisaties binnen deze variant zijn behoud
van de aansluiting met de Verzetstraat, aansluiting van de verdiepte ligging op de Pellekaanstraat en
de ligging van het snelfietspad in Noord Zuid richting.

KANSEN EN BEDREIGINGEN

TOELICHTING OP VARIANT
2 banen in de bak

Er is onderzocht hoe de ruimtelijke kwaliteit van de Pellekaanstraat behouden of verbeterd kan
worden. Twee aspecten zijn hierop van invloed: het verschuiven van de verdiepte T naar het westen en
de doorgaande rijstroken in noord zuid richting op maaiveld realiseren. Bovenstaande profielen geven
mogelijkheden weer.

Onderstaand profiel laat de verdiepte T onder de A8 zien met de doorgaande rijstroken in noord zuid
richting op maaiveld.

ZN  + NZ op maaiveld 

NZ op maaiveld, ZN in de bak 

ZN op maaiveld, NZ  in de bak 

50 mio

Kans in deze variant is dat aansluiting 2 blijft gehandhaafd en de autobereikbaarheid van Oud Koog
blijft zoals bestaand. Bedreiging is echter dat Sluissloot moet worden afgesloten en de
waterhuishouding middels een gemaal moet worden geregeld. Een andere bedreiging is de
ruimtelijke inpasbaarheid van de noordelijke helling van de verdiepte T. Het functionele profiel van
de Pellekaanstraat bij de huisnummers 28 t/m 42 wordt is erg krap.



Auto onderdoorgang

c. Noordelijke ligging
BESCHOUWING & BEOORDELING

Verkeersveiligheid fiets
De verkeersveiligheid voor de fiets is goed.

Autobereikbaarheid
Er is een goede doorstroom. De Verzetstraat is bereikbaar
vanuit alle richtingen. Aansluiting 2 blijft gehandhaafd

Fietsbereikbaarheid – de snelfietsroute blijft in tact op de 
huidige locatie bij alle banen in de bak. Wanneer de 
doorgaande rijbanen ZN en NZ op maaiveld komen te 
liggen, zal het snelfietspad iets naar het westen worden 
verschoven. 

Ruimtelijke kwaliteit
De ruimtelijke kwaliteit van deze oplossing is voor de 
Pellekaanstraat goed, met uitzondering van de inpassing 
van het doodlopende deel voor de huisnummers 36 t/m 44. 
Hier moet verder onderzocht worden hoe de doorgaande 
ZN rijbaan buiten het huidige profiel kan blijven.  Er zijn 
verschillende manieren om het nieuwe profiel in te richten. 

Sociale veiligheid
De sociale veiligheid aan de Pellekaanstraat blijft gelijk.

Leefomgeving en gezondheid
De verdiepte T-aansluiting met doorgaande ZN rijbaan op
maaiveld, zal een beter profiel opleveren met meer
samenhang in de leefomgeving dan er nu is.
Effecten (geluid, trilling, fijnstof) ten gevolge van de
verkeerstoename op de provincialeweg worden deels
beperkt door de verdiepte ligging van de grootste
autostromen.

Water
De bestaande duikerbrug in de Sluissloot blijft  gehandhaafd.
De noordzuid waterverbinding wordt doorbroken met de  
aansluiting van de Verbindingsweg, hiervoor wordt een 
‘overloop’ water viaduct aangelegd.

Kosten en maakbaarheid
Deze oplossing is maakbaar en betaalbaar wanneer de
doorgaande rijstroken in noord zuid richting op maaiveld
liggen.

Verkeersveiligheid auto
De verkeersveiligheid is goed. Wanneer alle banen in de bak
blijven is er wel de nodige aandacht nodig voor een goede
regeling en zichtbaarheid op de verdiepte kruising. Dit komt
door de doorgaande NZ rijbaan die ook mee is genomen in
de verdiepte T. Het kruispunt krijgt een extra fase in de
regeling, waardoor de cyclustijd langer wordt. Hierdoor
komt de verkeersveiligheid in het gedrang, met name
doordat veel vrachtverkeer van deze route gebruik gaat
maken.

SAMENVATTING
De variant geeft een goede doorstroming en aansluiting 2 kan blijven behouden. Door de 
noordelijke ligging van de Verdiepte T, kan de Sluisloot niet blijven behouden als waterverbinding. 
Er is wel een aanpassing nodig aan een deel van de Pellekaanstraat. De variant is kansrijk.



d. Rotonde

In deze variant is onderzocht met welke verkeerskundige aansluiting de verbindingsweg kan worden
aangesloten op de provincialeweg. In deze variant is de oplossing voor het afwikkelen van het
verkeer van de provincialeweg van en naar de verbindingsweg opgelost door een tweestrooks
rotonde of een turborotonde.

Bereikbaarheid auto
Een rotonde wordt ingericht zonder  verkeerslichten. Dit 
geeft een goede doorstroming.

Bereikbaarheid fiets
Het fietsverkeer op het snelfietspad wordt  ontvlecht van 
het autoverkeer; het blijft op maaiveld en  kruist de 
Verbindingsweg ongelijkvloers. Dit levert een  veilige 
situatie op voor de fietser.  

Ruimtelijke kwaliteit
De rotonde is niet ruimtelijk inpasbaar. De rotonde ligt
zowel onder het spoor en raakt de woningen aan de
Pellekaanstraat. Bovendien moet de brug t.b.v. het
snelfietspad een grote overspanning maken, waardoor
tussensteunpunten in de rotonde of een tuiconstructie
nodig zijn. Dit brengt de verkeersveiligheid in gevaar of
legt een ruimtelijk accent op de verkeerde plek.

Leefomgeving en gezondheid
Het ruimtebeslag van een rotonde is zo  groot dat deze ten 
koste gaat van de Pellekaanstraat en  daaraan gelegen
woningen.

Kosten en maakbaarheid
Vanwege de noodzakelijke sloop van woningen en betere
voor de hand liggende oplossingen wordt deze variant als
niet haalbaar en maakbaar gezien. Daarom zijn de kosten
niet verder ingeschat.

Verkeersveiligheid
Auto – de verkeersveiligheid is net aan voldoende. Een
tweestrooks rotonde vraagt een goed overzicht, dat door
de verdiepte ligging moeilijk te realiseren is. Het (over)zicht
op de aanrijdroutes naar de rotonde en op de rotonde zelf
komt daardoor in het gedrang, zeker bij de rotonde.

Auto onderdoorgang

KANSEN EN BEDREIGINGEN

BESCHOUWING & BEOORDELING

TOELICHTING OP VARIANT

- mio

Kans in deze varianten is de goede, verkeersveilige doorstroom van het autoverkeer in de verdiepte T.
Bedreiging is de ruimtelijke inpassing van de rotondes: ze hebben een groot ruimtebeslag en komen
daarmee ruim onder het profiel van de Pellekaanstraat en aanliggende bebouwing uit. Dit brengt in
de bouw veel risico’s met zich mee en is een hele kostbare oplossing.

SAMENVATTING
Deze variant is erg kostbaar en heeft grote impact op de omgeving. Daardoor is deze niet inpasbaar 
en niet kansrijk.



N203

A8 Variant

Aquaduct variant

LocatieDuikerStationsonderdoorgang

LocatieDuiker LocatieA8Stationsonderdoorgang

A8

Punt begin helling

Punt begin helling Punt begin helling

Punt begin helling

LocatieA8

In deze variant is er zowel voor gekozen om de huidige functionaliteit van aansluiting 2 te behouden
als ook de Sluissloot te respecteren door de verdiepte ligging langer door te trekken onder de
Sluissloot door. Daarvoor dient een aquaduct gerealiseerd te worden, waardoor de kleine
recreatievaart kan worden gehandhaafd. Alle rijbanen moeten in deze variant verdiept liggen.

Fietsbereikbaarheid
het aquaduct sluit aan op een duikerbrug onder het
snelfietspad en het spoor door, zoals in de huidige situatie.

Ruimtelijke kwaliteit
Vanwege de constructiehoogte en waterdiepte van het
aquaduct moet de provincialeweg dieper worden
aangelegd en worden de hellingbanen langer. De verdiepte
T-aansluiting is vlak voor de reizigerstunnel van station
Zaandijk Zaanse Schans weer op maaiveld.
De ruimtelijke impact van de provincialeweg wordt  
verkleind door de langere verdiepte ligging.

Ruimtelijke kwaliteit
Het spoor blijft een barrierewerking hebben, dit is niet
opgelost met alleen het verdiepen van de provinciale weg.
De impact op de ruimtelijke kwaliteit van de directe
bewoners is groot doordat de provinciale weg een minder
impact heeft op de omgeving.

Sociale veiligheid
Deze variant is indifferent voor de sociale veiligheid, omdat
het langzaam verkeer op maaiveld niveau behouden blijft.

Leefomgeving en gezondheid
De bestaande verbindingen en relaties blijven in tact en  dat 
is gunstig voor de samenhang van de leefomgeving.  De 
hinder van de provincialeweg op de woonwijk neemt  over 
een grotere afstand af door de langere verdiepte  ligging.

Water
De waterhuishouding (lees afwatering van oost naar west)
en kleine recreatievaart blijven via de Sluissloot behouden.

Verkeersveiligheid
Auto – De verkeersveiligheid is voldoende.

e. Aquaduct Sluissloot BESCHOUWING & BEOORDELING

KANSEN EN BEDREIGINGEN

TOELICHTING OP VARIANT

66 mio

Auto onderdoorgang

Kans in deze variant is de Sluissloot open te houden voor recreatie en een goede waterhuishouding,
bedreiging is echter dat in deze variant aansluiting 2 moet worden afgesloten. Dit biedt overigens wel
kans voor het stedelijk weefsel: door de sloop van de viaducten ontstaat er ruimte voor aanleg van
een betere openbare ruimte, het ontwikkelen van functies en aanleg van fietspaden. De gemoeide
kosten van deze oplossing zijn enorm hoog.

SAMENVATTING
Het verdiepen van de hele weg is een enorme ingreep in de omgeving. De verdiepte ligging over 
een grote lengte is uit oogpunt van geluidsoverlast en fijnstof wellicht gunstig voor de direct 
naastgelegen bewoners. De enorm hoge kosten maken deze variant niet kansrijk.



In deze variant liggen de doorgaande rijstroken in noord zuid richting tussen de verdiepte T en de
Pellekaanstraat. Op deze manier kan het snelfietspad behouden blijven en de Verdiepte T kan worden
geoptimaliseerd. Voordeel is ook dat aansluiting 2 mogelijk behouden kan blijven.

Fietsbereikbaarheid
het aquaduct sluit aan op een duikerbrug onder het
snelfietspad en het spoor door, zoals in de huidige situatie.

Ruimtelijke kwaliteit
Vanwege de constructiehoogte en waterdiepte van het
aquaduct moet de provincialeweg dieper worden
aangelegd en worden de hellingbanen langer. De verdiepte
T-aansluiting is vlak voor de reizigerstunnel van station
Zaandijk Zaanse Schans weer op maaiveld.
De ruimtelijke impact van de provincialeweg wordt  
verkleind door de langere verdiepte ligging.

Ruimtelijke kwaliteit
De check of er een acceptabele ruimtelijke kwaliteit kan
worden gerealiseerd dient in de volgende fase plaats te
vinden. De variant geeft een complexer beeld van de weg.

Sociale veiligheid
Deze variant is indifferent voor de sociale veiligheid, omdat
het langzaam verkeer op maaiveld niveau behouden blijft.

Leefomgeving en gezondheid
De bestaande verbindingen en relaties blijven in tact en  dat 
is gunstig voor de samenhang van de leefomgeving.  De 
hinder van de provincialeweg op de woonwijk neemt  over 
een grotere afstand af door de langere verdiepte  ligging.

Water
De waterhuishouding (lees afwatering van oost naar west)
en kleine recreatievaart blijven via de Sluissloot behouden.

Verkeersveiligheid
Auto – De verkeersveiligheid in deze variant is onzeker. 
Het verkeer kruist elkaar meer en dit geeft extra risico voor 
de verkeersveiligheid. In de verdere uitwerking blijft de 
verkeersveiligheid een belangrijk aandachtspunt

f. Switch autoverkeer BESCHOUWING & BEOORDELING

KANSEN EN BEDREIGINGEN

TOELICHTING OP VARIANT

44 mio

Auto onderdoorgang

Autoverkeer verdiepte T
Noord Zuid fietspad

Autoverkeer maaiveld NZ

Mogelijkheid aansluiting 2

Autoverkeer Verzetstraat / prov weg

Kans in deze variant is dat de Sluissloot open blijft voor recreatie en een goede waterhuishouding.
Grote kans is ook dat aansluiting 2 behouden kan blijven, waardoor de autobereikbaarheid van oud
Koog blijft zoals die is. Bedreiging is echter dat in deze variant de leesbaarheid van de infrastructuur
onlogisch is en moet worden ondersteund door een zeer goede bewegwijzering en goede ruimtelijke,
verkeersveilige inpassing.

SAMENVATTING
Deze variant geeft een mogelijke oplossing om zowel de Sluissloot als aansluiting 2 te behouden. 
Verkeerskundig is deze variant ingewikkeld en ook de verkeersveiligheid  is onzeker. Het is ondanks 
deze voorbehouden een kansrijke optie.
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a.Toerit + Afrit handhaven

AANSLUITING 2

In deze variant blijft aansluiting 2 volledig gehandhaafd. Deze variant kan met de noordelijke ligging van
de Verdiepte T en mogelijk ook met de zuidelijke ligging (Switch autorijstroken) van de Verdiepte T
worden gecombineerd.

Het behoud van aansluiting 2 is een kans om het bestemmingsverkeer tussen de A8 en Oud Koog in
stand te houden naast een hele aansluiting 3, waardoor de autobereikbaarheid in z’n geheel wordt
verbeterd. Bedreiging van deze oplossing is echter dat de verkeersveiligheid op de A8 niet robuust is.
Door toenemende autostromen op de A8 in de toekomst, is de verkeersveiligheid onvoldoende
geborgd wanneer aansluiting 2 volgens huidige situatie blijft gehandhaafd en aansluiting 3 volledig
wordt gemaakt.

Autobereikbaarheid
Autoverkeer op de A8 en het onderliggende wegennet kan
gebruik blijven maken van aansluiting 2. Er is nog steeds
een spreiding van verkeer over aansluiting 2 en 3 zoals in de
huidige situatie. Het behoud van de aansluiting 2 en het
volledig maken van aansluiting 3, betekent dat net als in de
huidige situatie twee aansluitingen dicht op elkaar zitten.
Daarbij komt dat sprake blijft van een korte invoegstrook
bij aansluiting 2 op de A8 richting Amsterdam, met
onveilige situaties en filevorming als gevolg.

Fietsbereikbaarheid
Blijft gelijk aan bestaande situatie, echter doortrekking van
de noordzuid fietsroute aan de oostzijde van de
provincialeweg is niet mogelijk.

Sociale veiligheid
De sociale veiligheid in de huidige situatie is naar
omstandigheden heel goed geborgd. Door functies
(skatebaan en winkels) onder de viaducten te realiseren is
er veel levendigheid.

Leefomgeving en gezondheid
De samenhang van de leefomgeving is in de huidige situatie
naar omstandigheden heel goed geborgd. Door functies
(skatebaan en winkels) onder de viaducten te realiseren is
er veel levendigheid. Huidige situatie met afrit (en
onderbreking van de geluidschermen + optrekkend verkeer
op toerit) heeft impact op de omgeving. Dit blijft bij deze
oplossing gelijk aan de huidige situatie.

Verkeersveiligheid auto
De afrit is in huidige vorm slecht leesbaar; voor rechtsaf
richting noorden op de provincialeweg dient men links voor
te sorteren. Bij rechts voorsorteren eindigt men zonder
overgang op het onderliggend wegennet. Hiermee roept de
afrit veel verwarring op voor automobilisten die niet
bekend zijn in deze omgeving. De aansluiting 2 voldoet niet
aan de huidige ontwerpvoorschriften van RWS en daarmee
staat de verkeersveiligheid onder druk. De hellingen zijn
stijl voor het vrachtverkeer. De in- en uitvoegstroken
(weefvakken) op de A8 te kort. De invoegstrook op de
provincialeweg te krap en te kort. Indien er gestreefd wordt
naar een robuust toekomstbestendig ontwerp, moeten we
constateren dat deze aansluiting in alle opzichten niet meer
voldoet aan de huidige en niet aan de toekomstige
verkeersveiligheid normen.

Water
De consequentie van deze variant is dat de Sluissloot
vervalt. Zie onder ‘T splitsing Noord’.
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BESCHOUWING & BEOORDELING

KANSEN EN BEDREIGINGEN

TOELICHTING OP VARIANT

SAMENVATTING
In deze variant blijft aansluiting 2 behouden. Wel moet er aandacht zijn voor de verkeersveiligheid: 
door de toename van het verkeer van en naar en op de A8 blijft het openhouden van aansluiting 2 
onderwerp van discussie. De kans om de huidige stedenbouwkundige situatie te verbeteren blijft 
onbenut. Dit blijft echter een kansrijke optie.



b. Toerit + Afrit afsluiten

AANSLUITING 2

Er wordt geen directe weg naar de wijk voor uitsluitend vrachtverkeer behouden. De aansluiting
wordt volledig afgesloten. Behoud van alleen de afrit in westelijke richting is niet conform RWS
richtlijnen en om deze reden niet uitvoerbaar.

Autobereikbaarheid
Autoverkeer op de A8 en het onderliggende wegennet kan
niet meer gebruik maken van aansluiting 2. Hierdoor
verschuift een groot deel van de verkeersstromen naar
aansluiting 3. Verkeer dat bijvoorbeeld herkomst of
bestemming Oud-Koog of Tate & Lyle heeft, moet een
andere route van en naar de A8 kiezen. Van filevorming en
onveilige situaties door de huidige krappe invoeger bij
aansluiting 2 op de A8 is geen sprake meer. De
autobereikbaarheid van de bedrijven in Oud Koog van en
naar de A8 wordt anders en neemt iets meer tijd dan in de
huidige situatie.

Fietsbereikbaarheid
Voor de fietsstructuur biedt deze afsluiting voordelen: er
kan een fietspad aan de oostzijde van de provincialeweg
worden gerealiseerd vanaf de Verzetstraat richting de
Pellekaanstraat.

Voetgangerbereikbaarheid
Voor de voetganger geldt hetzelfde als voor de fiets. Tevens
ontstaat er meer stedelijke ruimte tussen de wijken
Westerkoog en Oud Koog, omdat de viaductconstructies
van de toe- en afrit worden gesloopt.

Ruimtelijke kwaliteit
Door de sloop van de viaductconstructies komt er veel
stedelijke ruimte vrij. Er is door de gemeente nog geen visie
ontwikkeld hoe deze vrijkomende ruimte kan worden
ingericht en benut. Wel ontstaat er een grotere ruimtelijke
relatie tussen de wijken Oud Koog en Westerkoog.
Sociale veiligheid
De sociale veiligheid in de huidige situatie is naar
omstandigheden heel goed geborgd. Door functies
(skatebaan en winkels) onder de viaducten te realiseren is
er veel levendigheid. Wanneer de toe- en afrit worden
gesloopt kan de sociale veiligheid alleen maarverbeteren.

Leefomgeving en gezondheid
De samenhang van de leefomgeving is in de huidige situatie
naar omstandigheden heel goed geborgd. Door functies
(skatebaan en winkels) onder de viaducten
te realiseren is er veel levendigheid. Wanneer de toe- en
afrit worden gesloopt kan de cohesie alleen maar
verbeteren. Het levert openbare ruimte op die gebruikt kan
worden ter verbetering van de omgeving. Tevens wordt de
woonkwaliteit sterk verbeterd: immers geluid en trillingen
en fijnstof van de toe- en afrit verdwijnen van deze plek
door de sloop van de viaducten.
Kosten en maakbaarheid
De sloop van de viaducten is een normale kostenpost  en 
het aanhelen van de viaductranden ook. De huidige  afrit is 
het dak van de Albert Heijn, daar zal wel iets  geconstrueerd 
en ook gecompenseerd moeten worden.  Nevenkosten: 
investeren in een nieuwe stedelijke ruimte  afhankelijk van 
de nieuwe inrichting.

Verkeersveiligheid auto
Door de afsluiting van aansluiting 2 ontstaat er een
verkeersveiligsituatie op de A8.. Denk aan de oostelijke
noord-zuid fietsroute die over de Verzetstraat kan worden
doorgetrokken. Op maaiveldniveau ontstaat een
overzichtelijker kruising door het vervallen van de
obstakels (massieve betonnen constructies van de toe- en
afrit). Neveneffect ontstaat op diverse routes van en naar
Oud-Koog. Een deel van het verkeer dat in Oud-Koog moet
zijn, kiest alternatieve routes, waardoor het bijvoorbeeld
op de routes via Bernardbrug, Willem Alexanderbrug en de
Julianabrug drukker wordt. Dit neveneffect moet in de
volgende fase nader onderzocht worden.

2 mio

BESCHOUWING & BEOORDELING

KANSEN EN BEDREIGINGEN

TOELICHTING OP VARIANT

Het afsluiten van aansluiting 2 in combinatie met het volledig maken van aansluiting 3 houd een
gelijke bereikbaarheid met voor sommige bestemmingsverkeer een kleine toename in reistijd. De
verkeersveiligheid is een stuk veiliger en ook zal bij drukte de doorstroming voldoende blijven.
Bedreiging is de extra reistijd voor directe omgeving. Door de afsluiting kunnen de viaducten gesloopt
worden en kan er ruimte terug gegeven worden aan de omgeving voor bijvoorbeeld meer groen.

SAMENVATTING
In deze variant wordt aansluiting 2 afgesloten en gesloopt. Het bestemmingsverkeer zal iets 
tijdshinder ondervinden van deze afsluiting, omdat ze nu via aansluiting 3 hun bestemming moeten 
benaderen. Wel bestaat de kans dat dit bestemmingsverkeer andere route verkiest boven de route 
via aansluiting3, wat een extra belasting kan geven op andere plekken in Zaandijk. Door de sloop 
van de enorme viaducten ontstaat er op maaiveld betere ruimtelijke kwaliteit voor de 
leefomgeving en verkeersveiligheid. Dit is een kansrijke optie.



c. Geen aansluiting provincialeweg, wel lokaal

AANSLUITING 2

In deze variant blijft aansluiting 2 deels gehandhaafd. Deze is te combineren met de Noordelijke
ligging en de Zuidelijke ligging van de verdiepte T. De toe- en afrit constructies worden niet gesloopt.

Er kan een fiets- en voetgangersverbinding gemaakt worden parallel aan de provinciale weg onder het
A8 viaduct door. Dit is voor het stedenbouwkundig ontwerp en het hoofdfietsnetwek bij nadere
inrichting van het gebied een kans. Bedreiging is dat de autobereikbaarheid van Oud Koog van en naar
de A8 minder direct wordt en door het afsluiten van aansluiting 2 er sluipverkeer ontstaat onder
andere op de Bernard rotonde en de Leliestraat.

Autobereikbaarheid
Verkeer kan de A8 niet meer bereiken vanaf de
provincialeweg en omgekeerd. Het vrachtverkeer (ten
behoeve van Tate &Lyle) mag alleen nog maar gebruik
maken van aansluiting 2. Hierdoor komen praktisch alle
verkeersstromen op aansluiting 3 te liggen m.u.v.
bestemmingsverkeer Tate&Lyle. Bestemmingsverkeer wijk
Oud Koog en bezoekers aan de AH, Gamma en Garage
HeronAuto, moet altijd via aansluiting 3, de verbindingsweg
en de verdiepte T via de Verzetstraat naar de wijk rijden.
Op de snelweg voldoet het beperkt afsluiten van de
aansluiting 2 niet aan het aansluitingenbeleid van RWS.
Voor het doorgaande verkeer wordt de verkeerssituatie op
de A8 en de provincialeweg veiliger. De bedrijven AH,
Garage en de Gamma zijn niet meer bereikbaar vanaf de
provincialeweg.

Fietsbereikbaarheid
Voor de fietsstructuur biedt deze halve afsluiting
voordelen: er kan een fietspad aan de oostzijde van de
provincialeweg worden gerealiseerd vanaf de Verzetstraat
richting de Pellekaanstraat.

Ruimtelijke kwaliteit
De viaductconstructies van de toe- en afrit worden niet
gesloopt en er komt geen extra stedelijke ruimte vrij. De
ruimtelijke stedenbouwkundige situatie blijft als bestaand.

Sociale veiligheid
De sociale veiligheid in de huidige situatie is naar
omstandigheden heel goed geborgd. Door functies
(skatebaan en winkels) onder de viaducten te realiseren is er
veel levendigheid.

Leefomgeving en gezondheid
De samenhang van de leefomgeving is in de huidige situatie
naar omstandigheden heel goed geborgd. Door functies
(skatebaan en winkels) onder de viaducten

te realiseren is er veel levendigheid. Cohesie kan iets
worden verbeterd door de fiets- en voetverbinding die er
extra onder het viaduct gemaakt kan worden. De
woonkwaliteit wordt iets verbeterd: immers geluid en
trillingen en fijnstof verdwijnen grotendeels van deze plek
doordat alleen nog het vrachtverkeer Tate&Lyle over de
viaducten gaat.

Verkeersveiligheid fiets
Er ontstaat een kans voor langzaam verkeer in de wijk
verkeersveilige routes te realiseren op de plaats waar de
toe- en afrit zijn gesloopt. Denk aan de oostelijke NZ
fietsroute die over de Verzetstraat kan worden
doorgetrokken.

Kosten en maakbaarheid
Er moeten beheersmaatregelen genomen worden om  
alleen de vrachtwagens toe te staan op de toe- en afrit.  

Verkeersveiligheid auto
Door de afsluiting van aansluiting 2 op de provincialeweg
ontstaat er een semi-verkeersveilig situatie op de A8.
Namelijk de ‘loop’ blijft behouden en voor lokaal gebruik
open. Hiermee blijven de toe- en afrit bestaan. Deze ‘loop’
voldoet niet aan de huidige ontwerpvoorschriften van RWS
en daarmee staat de verkeersveiligheid onder druk. De
hellingen zijn de stijl voor het vrachtverkeer. De in- en
uitvoegstroken (weefvakken) op de A8 te kort. Indien er
gestreefd wordt naar een robuust toekomstbestendig
ontwerp, moeten we constateren dat deze aansluiting in
alle opzichten niet meer voldoet aan de huidige en niet aan
de toekomstige verkeersveiligheid normen. De situatie
onderaan de afrit is bovendien slecht leesbaar; autoverkeer
eindigt in de woonwijk en dient via een omweg
(Verzetstraat) weer terug op het onderliggend wegennet te
komen.
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SAMENVATTING
In deze variant blijft aansluiting 2 behouden alleen voor lokaal verkeer.  Het blijft wel een halve 
oplossing en heeft een risico tot sluipverkeer en is daarmee verkeersonveilig en moeilijk te 
handhaven . Het is geen kansrijke optie.
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Autobereikbaarheid
De doorstroom voor autoverkeer verbetert t.o.v. de huidige
situatie. Immers de aansluiting met de westelijke Guisweg
is vervallen evenals de spoorwegovergang.

Fietsbereikbaarheid
De doorstroom voor het fietsverkeer op de noordzuid route
wordt beter omdat kruisend verkeer wegvalt door
afsluiting Guisweg. Uitwisseling met fietsverkeer richting
het westen is niet meer mogelijk op deze locatie. Alleen de
uitwisseling met de oostzijde is nog mogelijk middels een
regeling op het kruispunt.
De continuïteit van de oostwest fietsroute vervalt hierdoor.
Fietsers vanuit de wijken westelijk van het spoor met
bestemming St. Michael College moeten een lus via het
station maken, waardoor de lengte van de route mogelijk
iets toeneemt. Dit vergt bovendien maatregelen op de Lage
Dijk (historisch lint) en op de kruising met de Guisweg, waar
fietsers diagonaal moeten oversteken om op het twee-
richtingen fietspad aan de noordzijde van de Julianabrug
terecht te komen. Voetgangers bereikbaarheid

Naast het station, is de Guisweg de enige  oost-west 
verbinding voor de voetganger. deze komt in  deze variant 
te vervallen en er is geen alternatief. dit is  voor de 
voetganger een verslechtering van de situatie. 

Ruimtelijke kwaliteit
De discontinuïteit van de oostwest route over de
historische Guisweg is een sterke aantasting van de
ruimtelijke kwaliteit. De wens bestaat juist om ook elders
deze continuïteit te herstellen. De ruimtelijke kwaliteit van
de kruising zelf blijft gelijk aan de bestaande situatie.

Sociale veiligheid
De sociale veiligheid van deze oplossing is goed.  Indien de
fietsroute wordt omgeleid via het station, worden  
langzaamverkeersstromen gebundeld bij het station,  
hetgeen goed is voor de sociale veiligheid. De route via de  
Stationsstraat en de Lage Dijk is sociaal sterk (veel  
woningbouw direct aan de route) en karakteristiek.  
Hierdoor is er een groot gevoel van ‘zien en gezien worden’  
wat goed is voor het gevoel van sociale veiligheid.

Leefomgeving en gezondheid
De oostwest fietsroute blijft niet in stand op de bestaande
locatie, hetgeen de samenhang in de leefomgeving niet ten
goede komt. De uitwisseling met het noordzuid snelfietspad
vindt alleen nog maar richting het oosten plaats. Geluid en
fijnstof van brommers die mogelijk via de omgeleide route
gaan rijden, gaan in de Stationsstraat en op de Lage Dijk
meer overlast veroorzaken. De combinatie van brommers
en auto’s op de Guisweg is iets gunstiger
t.o.v. het uit elkaar trekken van deze twee mobiliteiten. Dit
vormt echter een ondergeschikt argument.

Water
Bestaande waterstructuren worden niet doorbroken. De
waterverbinding parallel aan het spoor, die de Guisweg
westzijde kruist, blijft in tact.

Kosten en maakbaarheid
Het saneren van de overweg moet sowieso plaatsvinden.
Het kruispunt Guisweg moet op maaiveldniveau worden
aangepast en heringericht. De ontsluiting van de
begraafplaats blijft behouden. Alles bij elkaar is dit een
haalbare en maakbare variant te realiseren tegen normale
bouwkosten.

Verkeersveiligheid
Auto & fiets – de verkeersveiligheid op de kruising is
voldoende geborgd voor alle modaliteiten.

a. Gelijkvloerse oversteek

Fiets Guisweg

In deze variant zal de spoorwegovergang gesaneerd worden en het kruispunt een nieuwe indeling
krijgen. Dit vraagt om aanpassingen in het wegontwerp en de verkeersregelinstallatie. Het fietspad
in noordzuid richting ondervindt geen kruisend verkeer meer. Het fietspad in oostelijke richting
kruist de provincialeweg gelijkvloers (met verkeersregeling) en sluit aan op de Guisweg oostzijde.
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Kans is dat de grootste fietsstroom omgeleid kan worden via een tunnel naast het bestaande station
door de Stationsstraat en de Lage Dijk via het kruispunt Julianabrug over de brug. Stromen worden op
het station gebundeld dat ten goede komt aan de knooppuntontwikkeling en de mogelijke
toekomstige gebiedsontwikkeling in aansluiting hierop. Bedreiging is dat het historisch lint wordt
onderbroken en de lijn niet meer kan worden hersteld.

SAMENVATTING
Deze variant is de minimale optie bij het opheffen van de spoorovergang, waarbij al het verkeer via 
een andere onderdoorgang onder het spoor moet, mitst dit goed geregeld is deze variant kansrijk.



b. Fietsbrug

Fiets Guisweg

In deze variant is een fietsbrug onderzocht die in oostwest richting zowel het spoor als de
provincialeweg kruist. De locatie van de brug bevindt zich op de Guisweg, in lijn van het historisch lint.
De brug kan worden uitgevoerd met en zonder uitwisseling tussen noordzuid snelfietspad. De brug
heeft een hellingspercentage van 2% (ook geschikt voor rolstoel) en een hoogte van 7 meter. De
lengte van de hellingen zijn 350 meter.

Fietsbereikbaarheid
De fietsers moeten in oost – west richting ca 7 meter
omhoog om het spoor te kunnen kruisen. De route blijft in
stand, maar het comfort van de fietsroute wordt door het
grote hoogteverschil negatief beïnvloed.

Voetgangersbereikbaarheid
Indien er een brug wordt gemaakt voor de fiets, kan er ook
een voetgangerszone worden meegenomen.

Ruimtelijke kwaliteit
De fietsbrug wordt ter plaatse van de Guisweg een
opvallend object in de ruimte dat een bijzondere
vormgeving noodzakelijk maakt. Dit lijkt voor alsnog geen
wenselijk ruimtelijk beeld.
De inpassing van de brug achter de tuinen aan de Guisweg
aan de oostkant is problematisch: vanaf de brug kijk je zo de
tuinen in.

Leefomgeving en gezondheid
Bij langzaam verkeer is er hooguit nadelig effect ten aanzien
van geluid en fijnstof als brommers ook gebruik maken van
de brug.

Sociale veiligheid
De sociale veiligheid van de brug is redelijk, indien deze
transparant en in 1 rechte lijn wordt ontworpen. De sociale
veiligheid ter plaatse van de achtertuinen aan de oostzijde
is wel groot maar ongewenst.

Leefomgeving en gezondheid
De fietsroute blijft in stand op de bestaande locatie, dat
komt de samenhang in de leefomgeving ten goede.

Kosten en maakbaarheid
Een stalen brug met grote overspanningen is realiseerbaar.
Het vermoeden is dat een brug beter realiseerbaar is dan
een tunnel, vanwege de aanwezige zware kabels en
leidingen in de Guisweg. Voor de brug kan de positie van de
steunpunten zorgvuldig worden gekozen met mogelijk
behoud van de bestaande kabels en leidingen. Dit is bij een
tunnel niet mogelijk.

Kosten en maakbaarheid
Plankosten; waardedaling van woningen  
vermindering werkt sterk kostenverhogend.

Verkeersveiligheid
De verkeersveiligheid van deze oplossing is goed. De brug is
gesitueerd aan de noordzijde van de Guisweg waar nu ook
het fietspad is gelegen. Het gevolg hiervan is dat alle
aansluitingen veilig zijn te realiseren.

Een bedreiging is dat de hellingbanen van de brug aan de oostzijde van de Guisweg zowel inkijk als
schaduw in de aangrenzende achtertuinen geven. Dit geeft privacy problemen. Een mogelijke
oplossing hiervoor is de helling te situeren tussen de provincialeweg en de spoorlijn en de fietsers
gelijkvloers de provincialeweg te laten oversteken.
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SAMENVATTING
De fietsbrug is een minder kostbare variant  dan een fiets- en voetgangerstunnel. Deze variant 
biedt het fietsverkeer de mogelijkheid om al fietsend in oost west richting het spoor en de 
provinciale weg te passeren. De hoogte maakt het wel oncomfortabel en heeft daarom ook veel 
impact op de omgeving. Vooral naastgelegen particuliere woningen kunnen grote hinder 
ondervinden van deze brug. Daarom is deze als niet kansrijk beschouwd. 



c. Fietstunnel Guisweg

Spoorlijn en provincialeweg kunnen ongelijkvloers worden gekruist door een onderdoorgang. In de
ontwerpverkenning is rekening gehouden met een hellingpercentage van 2% met een maximum van
5% en een te overbruggen hoogteverschil van 4,10m. Dat brengt de lengte van de hellingen tussen de
85m en 210m. Complexe ontwerpfactor in de situatie is dat de onderdoorgang in een bajonet ligt. Er
zijn diverse subvarianten onderzocht waarbij ofwel opstelstroken voor autoverkeer zijn verminderd
ofwel een stukje grond van Olam Cocoa is meegenomen om de bajonet recht te trekken. Dan ligt de
onderdoorgang optimaal recht en is er veel doorzicht. Dit maakt de onderdoorgang meer sociaal
veilig. De uitwisseling met het snelfietspad noord zuid is te realiseren middels een combinatie van een
luie trap en een fietsbare verbinding via de Parklaan en een gelijkvloerse oversteek over de provinciale
weg. Er kan aan de Parklaan een trap gemaakt worden waardoor voetgangers ook via dezelfde
hellingbaan naar beneden en kunnen.

Autobereikbaarheid
De doorstroom verbetert als gevolg van het
vereenvoudigen van het kruispunt; één aansluiting vervalt
door het opheffen van de spoorwegovergang en het fiets-
en voetgangersverkeer gaat ongelijkvloers.
Het profiel van de provincialeweg wordt aangepast van 2x2
naar 2x1 rijbanen. Het opstelvak voor rechtdoor vervalt
omdat de spoorwegovergang wordt afgesloten.

Fietsbereikbaarheid
De continuïteit van de oostwest fietsroute op de Guisweg is
geborgd. De uitwisseling met het snelfietspad in noord zuid
richting middels hellingbaan is niet verkeersveilig.

Voetgangerbereikbaarheid
De voetganger heeft net als in de bestaande situatie geen
plaats in het profiel van de Guisweg. Om voetgangers toch
van de onderdoorgang gebruik te kunnen laten maken is
een trap voorzien naar de Parklaan. Er is in deze variant nog
geen rekening gehouden met rolstoeltoegankelijkheid.

Ruimtelijke kwaliteit
In deze variant is meer ruimte voor de onderdoorgang ter
plaatse van de Guisweg oostzijde als de onderdoorgang
volledig wordt rechtgetrokken. De keerwanden van de
onderdoorgang kunnen daardoor aan één zijde schuin
worden opgesteld en er is meer ruimte beneden
beschikbaar zodat een smalle loopstrook kan worden
gemaakt. De onderdoorgang daalt tot 4,10 meter onder
maaiveld om de kruising provincialeweg te passeren,
waarbij zowel de Guisweg als de provincialeweg moeten
worden voorzien van voertuigkerende borstweringen, die
eveneens daglicht en zicht wegnemen. Voor het
respecteren van de ontsluiting van de begraafplaats is een
bocht in het tracé nodig. Ruimte aan de andere zijde kan hier
voor gebruikt worden.

.

Sociale veiligheid
Er is doorzicht voor fietsers, maar plaatselijk blijft de
onderdoorgang smal en hoog en heeft daarmee beperkt
daglicht.

Leefomgeving en gezondheid
De fietsroute blijft in stand op de bestaande locatie, dat
komt de samenhang in de leefomgeving ten goede..

Water
Bestaande waterstructuren worden beïnvloed in deze
variant. De hellingbaan aan de westzijde is niet ingekort
zodat de duiker onder de Guisweg westzijde wordt geraakt.
Deze kan dieper worden gelegd of de hellingbaan kan
worden ingekort door deze steiler te maken.

Kosten en maakbaarheid
De aanwezigheid van zware kabels en leidingen en de hoge
grondwaterstand maken deze variant kostbaar. De
maakbaarheid is complex vanwege de fasering en de bouw
direct tegen bestaande achtertuinen aan de Guisweg.

Verkeersveiligheid
Auto – de verkeersveiligheid voor autoverkeer is voldoende
geborgd.
Fiets – de verkeersveiligheid van deze variant is goed. 

Fiets Guisweg

Het breedteprofiel aan de Guisweg oostzijde is erg krap. Dit geeft een aantal bedreigingen:
- De mogelijke noodzaak voor de aankoop van gronden van Olam Cacao voor het realiseren van een

rechte sociaal veilige onderdoorgang
- Bouwbaarheid van de oplossing: complexe ligging K&L en overlast privaat terrein
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SAMENVATTING
De fiets- en voetgangerstunnel met 
hellingbaan is geen kansrijke variant.

Fietsbereikbaarheid
De continuïteit van de oostwest fietsroute op de Guisweg is
geborgd. De uitwisseling met het snelfietspad in noord zuid
richting middels een luie trap is verkeersveilig.

SAMENVATTING
De tunnel verbetert de doorstroom van het fietsverkeer aanzienlijk, maar is relatief kostbaar. De fietstunnel is lastig 
inpasbaar maar kansrijk. 

SAMENVATTING
De fiets- en voetgangerstunnel met een 
luie trap is een kansrijke variant . 

Met uitwisseling Noord-Zuid - hellingbaan Met uitwisseling Noord-Zuid – luie trap



d. Fiets in Autonderdoorgang

In deze variant is de mogelijkheid onderzocht om de oostwest fietsroute, die door de
spoorwegovergang in de Guisweg komt te vervallen, mee te nemen in de verdiepte T-aansluiting,
tezamen met het autoverkeer. Doordat ook het noordzuid snelfietspad in de verdiepte T-aansluiting
wordt gelegd, kan er uitwisseling plaatsvinden tussen noordzuid fietsverkeer en het fietsverkeer
naar het westen. Uitwisseling met de oostelijke richting moet elders plaatsvinden, bijvoorbeeld ter
plaatse van het station of bij de kruising Guisweg provincialeweg.

Autobereikbaarheid
De doorstroming is goed. Wel moet in de verkeersregeling
de fietsers in noordzuid richting worden meegenomen. Dit
heeft effect op de cyclustijden, waardoor wachttijden iets
langer kunnen worden.

Fietsbereikbaarheid
De snelfietsroute en de oostwestroute gaan beide mee de
verdiepte T-aansluiting in. Op hoofdstructuurniveau is
uitwisseling mogelijk, maar in de verdiepte T-aansluiting
ontbreekt de verbinding naar het oosten. Daarmee wordt
geen goed alternatief geboden voor de oostwest
verbinding, die erg indirect wordt. Vooral fietsers uit
Rooswijk krijgen te maken met een forse omrijdbeweging.

Ruimtelijke kwaliteit
Door het (twee richtingen) snelfietspad aan de westzijde
mee de bak in te trekken, moet de verdiepte T breder
worden. De vraag is of dit gaat passen zonder aantasting
van de Pellekaanstraat.
Er zal in het ontwerp aandacht moeten zijn voor een goede
ruimtelijke scheiding tussen auto- en fietsverkeer. Het
alignement van het fietspad en de autoweg zijn
verschillend: fietshelling max 4% met rustplateaus van 25 m
en een weghelling van 5%. De fiets heeft meer lengte nodig,
waardoor de gehele verdiepte T-aansluiting langer wordt en
aansluitingen worden bemoeiljkt.

Water
De verdiepte T-aansluiting doorkruist de noordzuid
watergang parallel aan het spoor. Door de grotere lengte
van de hellingbanen kan de Sluissloot waarschijnlijk ook
met de zuidelijke ligging niet worden gehandhaafd.

Sociale veiligheid
De sociale veiligheid kan voldoende geborgd worden,
wanneer hier in het ontwerp voldoende aandacht voor is:
goede verlichting en transparante hekwerken op de
keerwanden dragen hierin bij. Aandacht voor het
toepassen van lichte materialen op de toeritwanden en een
anti graffiti coating.

Leefomgeving en gezondheid
Door alle rijbanen en het snelfietspad verdiept aan te
leggen blijft de samenhang in de leefomgeving geborgd.

Kosten en maakbaarheid
De totale breedte van de bak wordt groter omdat alle
rijbanen incl. snelfietspad verdiept worden aangelegd. De
lengte van de hellingbanen neemt ook toe. Dit werkt
kostenverhogend en de vraag is of dat opweegt tegen het
uitsparen van een separate onderdoorgang. Om deze reden
zijn de kosten niet verder ingeschat.

Fiets - De verkeersveiligheid van deze oplossing is niet goed.
Fietsers moeten afslaande auto’s naar de Verbindingsweg
gelijkvloers kruisen in een verdiepte bak met minder zicht.
Dat gebeurt weliswaar met behulp van verkeerslichten,
maar blijft een oncomfortabele en vooral minder veilige
oplossing.

Fiets Guisweg
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Verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid
Auto - De verkeersveiligheid is voldoende.

Kans is in de verdiepte T een uitwisseling te maken met het noord zuid fietspad. Alleen de oostzijde is dan
nog onbediend. Het biedt derhalve maar een gedeeltelijke oplossing. Bedreiging is de verkeersveiligheid
en ruimtelijke inpassing van deze oplossing. De fietsers gaan gezamenlijk met het autoverkeer omhoog en
omlaag, maar ieder onder een andere hellingshoek. Dit levert ruimtelijk problemen op. De fietsers moeten
op het kruispunt in de verdiepte T het autoverkeer kruisen, dat tot onveilige situaties kan leiden.

SAMENVATTING
Deze variant is voor de fietser niet voldoende veilig doordat ze in de Verdiepte T het gelijkvloers 
met autoverkeer moeten kruizen. Dit autoverkeer betreft afslaande auto’s met slecht zicht in 
verdiepte ligging. Ruimtelijk is deze variant moeilijk in te passen doordat de Verdiepte T een stuk 
breder moet uitgevoerd worden. Deze variant is als niet kansrijk beschouwd.
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a. Verbeteren stationsomgeving

FIETS / STATION

Er kan geïnvesteerd worden in het opwaarderen van de directe omgeving rondom het station met
behoud van de bestaande reizigerstunnel. Er wordt dan een impuls gegeven aan het
kwaliteitsniveau van de stationsomgeving in aansluiting op de voorgenomen gebiedsontwikkeling
aan de westzijde van het spoor. Achterstallig onderhoud aan de tunnel (bv. herstel lekkage) behoort
niet tot deze verbeteringen. Twee concrete ideeën hierover zijn het opwaarderen van de trap aan de
oostzijde en het beter inrichten van het stationsplein met nieuwe bestrating, verlichting en groen.
Met het opwaarderen van de trap wordt bedoeld dat de huidige trap in tact blijft en kan worden
verbreed en aangekleed met groen of natuursteen. Hiermee kan de oostentree tot het station een
kwaliteitsimpuls krijgen.

Bereikbaarheid fiets
De huidige luie trappen blijven behouden. De
bereikbaarheid van het station blijft gelijk.

Bereikbaarheid voetganger
Op de schaal van de menselijke maat wordt de conditie en
de ruimtelijke beleving van het maaiveld in beide ideeën
verbeterd. Voor de voetganger en reiziger is dit een
aanmoediging om de tunnel ook meer te gaan gebruiken als
verbinding tussen twee wijken.

Ruimtelijke kwaliteit
De kwaliteitsimpuls die aan de stationsomgeving gegeven
wordt kan gezien worden als een eerste stap in de
knooppuntontwikkeling.

Sociale veiligheid
De sociale veiligheid van de huidige stationsomgeving is
goed, het gevoel van sociale veiligheid zal alleen maar
verbeteren bij het uitvoeren van deze ideeën. Bij het
introduceren van warmer licht in de omgeving en warmer
kleurgebruik in de bestrating. Door opwaarderen van de
trap aan de oostzijde kan er meer direct daglicht de tunnel
inkomen, waardoor het gevoel van veiligheid verbeterd. De
samenhang in de leefomgeving wordt in deze oplossing
marginaal verbetert.

Verkeersveiligheid
Fietsers lopen met de fiets aan de hand door de
reizigerstunnel. De verkeersveiligheid blijft gelijk aan de
bestaande situatie en is daarmee voldoende geborgd.
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Kans is om naast het realiseren van een langzaam verkeersverbinding op de Guisweg, het
stationsgebied een impuls te geven, dat hedendaags is en passend is bij de reizigersgroei op dit
station.

Ruimtelijke kwaliteit
De kwaliteitsimpuls gaat niet op voor het station en de
reizigerstunnel zelf. De bouwkundige conditie van de tunnel
en het station blijft zoals bestaand. Opgemerkt mag worden
dat de tunnel lekt en de verlichting in de tunnel niet
bijdraagt aan gevoel van sociale veiligheid. Ook is het
omknikken van de tunneleinden geen aanmoediging tot het
gebruik van de tunnel als interwijk verbinding. De vrije
hoogte van de tunnel is krap en voldoet niet meer aan de
hedendaagse maatstaven.

SAMENVATTING
Deze variant maakt geen nieuwe functie maar is wel een verbetering van de huidige situatie. Als de 
langzaamverkeersverbinding (fiets- en voetgangerstunnel) op de Guisweg ligt is deze variant 
kansrijk.



b. Station omklappen

FIETS / STATION

In deze variant is onderzocht of een verplaatsing van de toegang van het station naar de historische lijn
Guisweg een goed bereikbaar station kan opleveren. Door het omklappen van het station naar de
oostwest route over de Guisweg worden twee ongelijkvloerse spoorpassages gecombineerd tot één,
namelijk de oostwest route over de historische Guisweg en de stationstunnel met de perron
toegangen. De barrières voor mogelijke routes zijn: begraafplaats Rooswijk, Verdeelstation en Olam
Cocoa. Deze barrières verhinderen nieuwe routes. De belangrijkste knelpunten zijn in rood aangegeven.

In de tekening is één geoptimaliseerde spooronderdoorgang aangegeven voor zowel fietsers als
perrontoegang voor voetgangers. De bottleneck in de bereikbaarheid van het station zit ‘m echter in
het smalle profiel van de Guisweg oostzijde, waar een gecombineerde fiets- voetgangershelling niet
past en in de autobereikbaarheid vanaf de oostzijde; de provincialeweg biedt te weinig ruimte in het
profiel om voorrijden mogelijk te maken en ook de Parklaan is hiervoor niet geschikt.

Fietsbereikbaarheid
Deze is in combinatie met ongelijkvloerse kruising ter
hoogte van Guisweg goed, voorwaarde is wel aankoop
grond Olam Cocoa.

Voetgangersbereikbaarheid
Voetgangersbereikbaarheid naar westzijde spoor prima via
Guisweg westzijde.

Ruimtelijke kwaliteit
Er is geen ruimte voor de inpassing van het station ter
plaatse van de Guisweg, het ‘omklappen’ van het station
vanuit stedenbouwkundig oogpunt is ook niet wenselijk.
Het station komt op een plaats te liggen, die voor de
meeste modaliteiten slechter bereikbaar zijn dan de
huidige locatie. Tevens verliezen oude stedenbouwkundige
structuren hun functie: de Stationsstraat bedient niet meer
het station en de Guisweg is geen doorgaand lint meer.
Bovendien is de ruimtelijke kwaliteit voor het realiseren van
een goed stationsprogramma niet aanwezig op de plaats
van de Guisweg. De toenemende behoefte aan
fietsstallingsplaatsen en mogelijk commerciële functies
kunnen minder goed geplaatst worden dan op de huidige
locatie.

Kosten en maakbaarheid
Het station omklappen is een kostbaar project dat ook
spoortechnisch grote consequenties heeft en daardoor
mogelijk pas kansrijk is indien spoorverdubbeling aan de
orde zou zijn. Daarom zijn de kosten niet verder ingeschat.

Sociale veiligheid
De sociale veiligheid rondom de Guisweg zal niet
substantieel verbeterd worden wanneer het station op de
Guisweg ligt. Het karakter van de huidige Guisweg is nu ook
al een drukke verkeersader met veel gemotoriseerd
vervoer. Wanneer het station zou worden gerealiseerd op
de Guisweg, is de voetgangersbereikbaarheid vanaf de
oostzijde een verdiepte onderdoorgang in een krap profiel.

Leefomgeving en gezondheid
Het station omklappen wordt een groot en complex
project. Gezien de beperkte mogelijkheden tot
gebiedsontwikkeling direct naast het station aan de
Guisweg is het de vraag of het station de wijken ter
weerszijden van het spoor voldoende kan binden. De
huidige locatie biedt daar in het verlengde van de
Stationsstraat veel meer mogelijkheden toe.

Autobereikbaarheid
Het station is uitsluitend te bereiken via de Guisweg aan de
westzijde. Het station heeft een K&R nodig en enkele
parkeerplaatsen, deze zijn alleen aan de westzijde te
realiseren. De doorstroom kan waarschijnlijk niet worden
gerealiseerd op de provincialeweg, omdat de beschikbare
breedte geen ruimte kan bieden voor een station, een
snelfietspad en de provincialeweg ter plaatse van de
Guisweg.

Voetgangersbereikbaarheid
De bereikbaarheid naar oostzijde spoor is slecht doordat
het station alleen en uitsluitend te bereiken is via de
ongelijkvloerse spoorkruising. Het profiel Guisweg aan de
oostzijde is te krap voor voetgangers. Er is geen relatie
meer met de Stationsstraat wanneer het station verschuift
naar de Guisweg.

Verkeersveiligheid
Voor zover van toepassing: de verkeersveiligheid kan niet
op alle vlakken worden geborgd, vooral niet de
verkeersveiligheid van de auto. Immers: de profielen zijn te
smal op het oostelijk deel van de Guisweg en op de
provincialeweg om een verkeersveilige situatie te creëren
voor alle modaliteiten.
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fietsers

voetgangers

auto

Toegangsroutes station

Olam Cacao

Verdeelstation

Begraafplaats

Water
Bestaande waterstructuren worden beïnvloed bij het
realiseren van het station op de Guisweg. De noordzuid
waterverbinding die de Guisweg westzijde kruist wordt
vrijwel zeker geraakt. Hiervoor zal een alternatief gemaakt
moeten worden of een herzien plan waarin het water een
rol speelt in de beleving van de stationsomgeving.

SAMENVATTING
Het omklappen is in de huidige scope geen realistische variant en is niet inpasbaar. Daarom is deze 
variant niet kansrijk.



c. Station basis – mogelijkheid tot fasering

In deze variant wordt een nieuwe fietstunnel gebouwd naast de bestaande reizigerstunnel voor
voetgangers. Tussen beide tunnels is geen verbinding, zodat er ontvlechting is van fietsverkeer
tussen de wijken aan weerszijde van het spoor en de provincialeweg. De diepteligging van de nieuwe
fiets- en voetgangerstunnel is iets groter dan die van de bestaande reizigerstunnel. De nieuwe
fietstunnel kruist zowel de provincialeweg als de sporen en perrons ongelijkvloers. Het gesloten deel
van de tunnel ligt parallel aan de bestaande tunnel zodat liften kunnen worden hergebruikt. De
hellingen kunnen in een kromming of onder een kleine hoek worden aangesloten op het gesloten
deel om de aansluiting te maken met de Stationsstraat en de Wezelstraat.

Fietsbereikbaarheid
De fietstunnel is bedoeld als alternatief voor de
gelijkvloerse spoorwegovergang aan de Guisweg. Vooral
voor het fietsverkeer in de spits heeft dit gevolgen: grote
groepen scholieren moeten ‘omrijden’ via het station en via
de Stationsstraat naar de brug over de Zaan. Deze
fietsstroom moet het kruispunt bij de Julianabrug
oversteken om richting het St. Michael College te fietsen.
Het kruispunt Lagedijk - Guisweg moet hierop worden
aangepast. Tevens moeten de fietsers in grote aantallen
van het historisch lint Lagedijk gebruik maken, waar nu
geen separate fietsvoorzieningen aanwezig zijn.
Vrachtverkeer maakt ook gebruik van deze straat. Mogelijk
kan er een herprofilering van de Lagedijk en het kruispunt
met de Guisweg worden ontworpen waarin een
verkeersveilig situatie voor fietsers kan worden gecreëerd.

Ruimtelijke kwaliteit
Een separate fietstunnel functioneert wel om fietsverkeer
ongelijkvloers het spoor te laten passeren, maar doet
vrijwel niets voor de gewenste verbetering van de
stationsomgeving. De nieuwe fietstunnel ligt daarvoor te
excentrisch. Aan de oostzijde van de provincialeweg moet een
stuk braakliggende grond, waar een hotelontwikkeling was
voorzien, worden benut om een hellingbaan van de tunnel te
maken. De tunnel kan niet in lijn liggen met de Stationsstraat
omdat daar de bestaande reizigerstunnel ligt die blijft
functioneren in deze variant.

Sociale veiligheid
De sociale veiligheid is slecht doordat de nieuwe fietstunnel
onvoldoende doorzicht heeft vanwege de bocht in de
hellingbaan. Fietsers worden gescheiden van voetgangers
hetgeen niet bijdraagt aan de sociale veiligheid.

Leefomgeving en gezondheid
De samenhang in de leefomgeving wordt met deze variant
nauwelijks verbeterd. Oostwest fietsverkeer moet worden
‘omgeleid’ terwijl het verbindende karakter van de tunnel
tussen de gebieden aan weerszijden van het spoor te
beperkt is.

Water
De bestaande waterstructuur in noordzuid richting
westelijk van het spoor wordt geraakt door de hellingbaan.
Hiervoor zal een duiker onder de hellingbaan moeten
worden gemaakt of een alternatief worden gezocht.

Kosten en maakbaarheid
De kosten voor deze fietstunnel zijn relatief hoog omdat
zowel het spoor als de provincialeweg moeten worden
gekruist, De meerwaarde voor de gebiedsontwikkeling is
echter beperkt.
Totale kosten zijn geschat op 28 miljoen.

Verkeersveiligheid
De fiets ondervindt geen last van voetgangers / reizigers
door de separate tunnelverbinding.
Door toevoeging van separate fietsvoorzieningen op de
Lage dijk en aanpassing van het kruispunt Lage dijk -
Guisweg vlak voor de Julianabrug kan een verkeersveilige
situatie ontstaan. Deze maatregelen geven beperkingen
voor de doorstroom van het autoverkeer.
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Een grote kans van deze variant is dat deze later in de tijd kan worden uitgebreid naar
de variant Station interwijk PLUS. Door in fase 1 de langzaamverkeersverbinding te
maken, kan in een later stadium de bestaande reizigerstunnel gesloopt worden en de
nieuwe tunnel worden uitgebreid, waardoor er een geïntegreerde tunnel van 17
meter breed ontstaat voor reizigers en langzaam verkeer tussen oost en west. Een
bedreiging is echter dat de omrijbeweging van het fietsverkeer via de Stationsstraat,
lage Dijk en het kruispunt Julianabrug moet worden afgewikkeld, waar de
verkeersveiligheid in het geding komt.

SAMENVATTING
De variant biedt de fietsers de mogelijkheid het spoor en provinciale weg ongelijkvloers fietsend te 
kruizen. Verbetering van de stationsomgeving of aansluiting op mogelijk toekomstige plannen 
voor gebiedsontwikkeling kunnen als PLUS optie op deze variant worden gerealiseerd. Deze variant 
is kansrijk.



d. Station – geïntegreerde tunnel 

In deze variant wordt de bestaande perrontunnel vervangen door een nieuwe verbinding voor
voetgangers en fietsers onder het station en de provincialeweg door, gelegen in het verlengde van de
Stationsstraat. De onderdoorgang wordt zo simpel mogelijk uitgevoerd, dat wil zeggen 8 meter breed.
De provincialeweg wordt gekruist met viaducten om meer daglicht in de onderdoorgang te
verkrijgen.
Aangezien de onderdoorgang weer op maaiveld moet zijn bij de eerste aansluitingen op de omgeving
(Wezelstraat en Zwarte Bonsemstraat) moeten de hellingen iets steiler zijn dan de norm voorschrijft.
De hellingen blijven echter befietsbaar. De onderdoorgang biedt daardoor wel doorzicht van de ene
naar de andere zijde.
Ten behoeve van de uitwisseling met het op maaiveld gelegen noord- zuid snelfietspad wordt voorzien
in een luie trap met fietsgoten. Er kunnen ook hellingbanen worden toegepast in plaats van luie
trappen, dan moeten er meer maatregelen worden genomen bij de uitwisseling onder in de tunnel,
om de verkeersveiligheid te blijven borgen. Dit is echter voor het stationsgebruik een minder
aantrekkelijke oplossing dan de luie trappen met fietsgoot.

Fietsbereikbaarheid
De fietstunnel is bedoeld als alternatief voor de
gelijkvloerse spoorwegovergang aan de Guisweg. Vooral
voor het fietsverkeer in de spits heeft dit gevolgen: grote
groepen scholieren moeten ‘omrijden’ via het station en via
de Stationsstraat naar de brug over de Zaan. Deze
fietsstroom moet het kruispunt bij de Julianabrug
oversteken om richting het St. Michael College te fietsen.
Het kruispunt Lagedijk - Guisweg moet hierop worden
aangepast. Tevens moeten de fietsers in grote aantallen
van het historisch lint Lagedijk gebruik maken, waar nu
geen separate fietsvoorzieningen aanwezig zijn.
Vrachtverkeer maakt ook gebruik van deze straat. Een
herprofilering van de Lagedijk en het kruispunt met de
Guisweg is bij deze variant noodzakelijk.

Voetgangersbereikbaarheid
De fiets wordt in deze variant gecombineerd met de
stationstoegang / voetgangers in één onderdoorgang. Deze
verkeersstromen moeten ruimtelijk worden gescheiden. Dit
is gebeurd doordat de 4 meter aan de zuidzijde van de in
totaal 8 meter brede onderdoorgang voor fietsers is
ingericht. De voetgangersbereikbaarheid is goed.

Verkeersveiligheid
Door een ruimtelijke scheiding tussen fietsers, voetgangers
en treinreizigers ontstaat een verkeersveilige
onderdoorgang. Doordat uitwisseling met het noord-zuid
snelfietspad ontstaat door een luie trap waar fietsers
moeten afstappen ontstaat geen gevaar bij het kruisend
fietsverkeer in de onderdoorgang.

Ruimtelijke kwaliteit
Een brede tunnel in het verlengde van de Stationsstraat
met doorzicht is in staat om beide gebieden ter
weerszijden van het spoor en provincialeweg goed met
elkaar te verbinden. Daarmee wordt een sterke impuls
gegeven aan de knooppuntontwikkeling rondom het
station.

Sociale veiligheid
Doordat langzaam verkeersstromen worden gebundeld in
één onderdoorgang en doordat openheid is voorzien door
losse viaducten in de provincialeweg, ontstaat een sociaal
veilige onderdoorgang.

Water
De bestaande waterstructuur in noordzuid richting
westelijk van het spoor wordt geraakt door de hellingbaan.
Hiervoor zal een duiker onder de hellingbaan moeten
worden gemaakt of een alternatief worden gezocht.

Kosten en maakbaarheid
De kosten voor deze brede tunnel voor fietsers,
voetgangers en treinreizigers zijn relatief hoog omdat zowel
het spoor als de provincialeweg moeten worden gekruist en
tijdelijke maatregelen nodig zijn in de bouwfase. De
maakbaarheid van deze variant is complex maar niet
ondoenlijk omdat de bestaande perrontunnel moet worden
vervangen waarbij het station toegankelijk moet blijven.

Verkeersveiligheid
Door toevoeging van separate fietsvoorzieningen op de
Lage dijk en aanpassing van het kruispunt Lage dijk -
Guisweg vlak voor de Julianabrug kan een verkeersveilige
situatie ontstaan, mits dit goed is ontworpen. De
verkeersveiligheid op de Lage Dijk is kritisch, hier zal de
(vracht)auto te gast zijn in een zogenaamde fietsstraat.
Deze maatregelen geven beperkingen voor de doorstroom
van het autoverkeer.
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Leefomgeving en gezondheid
De samenhang in de leefomgeving wordt met deze
oplossing sterk verbeterd. De gebieden ten westen en
oosten van het spoor worden sterk verbonden, hetgeen
opweegt tegen de omrijdbeweging die ontstaat voor het
oostwest gerichte fietsverkeer.

Een grote kans van deze variant is dat er een impuls wordt gegeven aan de
stationsknoop, verbindingen van wijken en daarmee een goede stap naar toekomstige
gebiedsontwikkeling en knooppuntontwikkeling aan weerzijden van het station. Een
bedreiging is echter dat de omrijbeweging van het fietsverkeer via de Stationsstraat,
lage Dijk en het kruispunt Julianabrug moet worden afgewikkeld, waar de
verkeersveiligheid in het geding komt.

SAMENVATTING
Deze variant biedt een integrale oplossing voor het langzaamverkeer en de treinreiziger. De 
bereikbaarheid voor fietsers en voetgangers is goed en bovendien (sociaal) veilig en het biedt een 
goede ruimtelijke kwaliteit. Dit is een kansrijke variant.



Fietsbereikbaarheid
De fietstunnel is bedoeld als alternatief voor de
gelijkvloerse spoorwegovergang aan de Guisweg. Vooral
voor het fietsverkeer in de spits heeft dit gevolgen: grote
groepen scholieren moeten ‘omrijden’ via het station en via
de Stationsstraat naar de brug over de Zaan. Deze
fietsstroom moet het kruispunt bij de Julianabrug
oversteken om richting het St. Michael College te fietsen.
Het kruispunt Lagedijk - Guisweg moet hierop worden
aangepast. Tevens moeten de fietsers in grote aantallen
van het historisch lint Lagedijk gebruik maken, waar nu
geen separate fietsvoorzieningen aanwezig zijn.
Vrachtverkeer maakt ook gebruik van deze straat. Een
herprofilering van de Lagedijk en het kruispunt met de
Guisweg is bij deze variant noodzakelijk.

Voetgangersbereikbaarheid
De fiets wordt in deze variant gecombineerd met de
stationstoegang in één onderdoorgang. Deze
verkeersstromen moeten ruimtelijk worden gescheiden. Dit
is gebeurd doordat 7 meter aan de zuidzijde van de in
totaal 17 meter brede onderdoorgang voor fietsers is
ingericht. De grote breedte maakt een flauwere helling voor
mindervaliden mogelijk door te zigzaggen.

Ruimtelijke kwaliteit
Een extra brede tunnel in het verlengde van de
Stationsstraat met doorzicht is in staat om beide gebieden
ter weerszijden van het spoor en provincialeweg goed met
elkaar te verbinden. Daarmee wordt een sterke impuls
gegeven aan de knooppuntontwikkeling rondom het
station.

Sociale veiligheid
Doordat langzaam verkeersstromen worden gebundeld in
één extra brede onderdoorgang en doordat openheid is
voorzien door losse viaducten in de provincialeweg,
ontstaat een sociaal veilige onderdoorgang.

Leefomgeving en gezondheid
De samenhang in de leefomgeving wordt met deze
oplossing sterk verbeterd. De gebieden ten westen en
oosten van het spoor worden sterk verbonden, hetgeen
opweegt tegen de omrijdbeweging die ontstaat voor het
oostwest gerichte fietsverkeer.

Water
De bestaande waterstructuur in noordzuid richting
westelijk van het spoor wordt geraakt door de hellingbaan.
Hiervoor zal een duiker onder de hellingbaan moeten
worden gemaakt of een alternatief worden gezocht.

Kosten en maakbaarheid
De kosten voor deze extra brede tunnel zijn relatief hoog
vanwege de grotere breedte en omdat zowel het spoor als
de provincialeweg moeten worden gekruist en tijdelijke
maatregelen nodig zijn in de bouwfase. De maakbaarheid
van deze variant is complex maar niet ondoenlijk omdat de
bestaande perrontunnel moet worden vervangen waarbij
het station toegankelijk moet blijven.

Verkeersveiligheid auto en fiets
Door toevoeging van separate fietsvoorzieningen op de
Lage dijk en aanpassing van het kruispunt Lage dijk -
Guisweg vlak voor de Julianabrug kan een verkeersveilige
situatie ontstaan, mits dit goed is ontworpen. De
verkeersveiligheid op de Lage Dijk is kritisch, hier zal de
(vracht)auto te gast zijn in een zogenaamde fietsstraat.
Deze maatregelen geven beperkingen voor de doorstroom
van het autoverkeer.

e. Station  interwijk PLUS 

In deze variant wordt de bestaande perrontunnel vervangen door een nieuwe verbinding voor
voetgangers en fietsers onder het station en de provincialeweg door, gelegen in het verlengde van de
Stationsstraat. De onderdoorgang wordt riant uitgevoerd (17 meter breed) waardoor er plaats is
voor liften en reizigersvoorzieningen. De provincialeweg wordt gekruist met viaducten om meer
daglicht in de onderdoorgang te verkrijgen.

Aangezien de onderdoorgang weer op maaiveld moet zijn bij de eerste aansluitingen op de omgeving
(Wezelstraat en Zwarte Bonsemstraat) moeten de hellingen iets steiler zijn dan de norm voorschrijft.
De hellingen blijven echter befietsbaar. De onderdoorgang biedt daardoor wel doorzicht van de ene
naar de andere zijde.

Ten behoeve van de uitwisseling met het op maaiveld gelegen noord- zuid snelfietspad wordt voorzien
in een luie trap met fietsgoten. Er kunnen ook hellingbanen worden toegepast in plaats van luie
trappen, dan moeten er meer maatregelen worden genomen bij de uitwisseling onder in de tunnel,
om de verkeersveiligheid te blijven borgen. Dit is echter voor het stationsgebruik een minder
aantrekkelijke oplossing dan de luie trappen met fietsgoot.
.
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Verkeersveiligheid fiets
Door een ruimtelijke scheiding tussen fietsers, voetgangers
en treinreizigers ontstaat een verkeersveilige
onderdoorgang. Doordat uitwisseling met het noord-zuid
snelfietspad ontstaat door een luie trap waar fietsers
moeten afstappen ontstaat geen gevaar bij het kruisend
fietsverkeer in de onderdoorgang.

Een grote kans van deze variant is dat er een impuls wordt gegeven aan de
stationsknoop en daarmee een goede stap naar toekomstige gebiedsontwikkeling aan
de westzijde van het station. Een bedreiging is echter dat de omrijbeweging van het
fietsverkeer via de Stationsstraat, lage Dijk en het kruispunt Julianabrug moet worden
afgewikkeld, waar de verkeersveiligheid in het geding komt.

SAMENVATTING
Een extra brede tunnel biedt een optimale (interwijk)verbinding tussen de twee stedelijke 
gebieden aan weerzijden van het spoor en de provinciale weg. De bereikbaarheid voor fietsers en 
voetgangers is goed en bovendien (sociaal) veilig en het biedt een goede ruimtelijke kwaliteit. Dit 
is een kansrijke variant. 


