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Aanleiding verkenning

vrijdag 12 november 2021 2

De directe aanleiding voor deze verkenning is het Collegebesluit van 20 oktober 
2020. Het college vraagt om een verkenning uit te voeren naar alternatieven voor 
een betere recreatieve verbinding tussen de kern van  Krommenie en het 
recreatiegebied Alkmaarder en Uitgeestermeer (RAUM).

Het huidige recreatieve netwerk bestaat uit de Lange afstandsfietsroute (LF) 
Hollandse Waterlinie en het landelijke fietsknooppuntennetwerk. Daarnaast wordt 
het bestaande fietsnetwerk van Zaanstad ook gebruikt door recreatieve fietsers. Dit 
netwerk fungeert als basis voor de recreatieve routes tussen Krommenie en het 
RAUM. 

In deze verkenning gaan we eerst in op de definitie van een recreatieve fietsroute. 
We laten zien aan welke eisen deze moeten voldoen (1). Met deze eisen toetsen we 
drie varianten van routes tussen Krommenie en het RAUM (2). We sluiten de 
verkenning af met aanbevelingen voor maatregelen om de routes beter te verbinden 
met het achterland RAUM (3).

Zaans Mobiliteitsplan Noord
Parallel wordt gewerkt aan het mobiliteitsplan Noord als uitwerking van het Zaans 
Mobiliteitsplan. Hieruit komen enkele maatregelen om het autoverkeer in het 
centrum van Krommenie te verminderen. Dit kan onder andere effect hebben op 
de Vlusch, Heiligeweg en de Zuider- en Noorderhoofdstraat. Ook staan in het plan 
enkele nieuwe verbindingen (zie de gestippelde groene lijn op de kaart).
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De drie routes van de 
verkenning
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Voor een betere fietsverbinding tussen (de kern) van Krommenie en haar achterland 
en het recreatiegebied RAUM is lang gestudeerd op een fietsverbinding lang de 
Haansloot. Het college van B&W heeft besloten niet verder te gaan met de aanleg 
van deze fietsverbinding. Uiteindelijk was hiervoor te weinig draagvlak en was nut en 
noodzaak niet duidelijk. Het Perspectief MAAK.Noord en het aanstaande ZMP Noord 
onderschrijven wel een betere fietsverbinding naar het achterland. Het college heeft 
daarom gevraagd verdere alternatieven te onderzoeken.

Bij het zoeken naar alternatieven is voorop gesteld in eerste plaats te kijken naar de 
mogelijkheden binnen de bestaande infrastructuur en eventuele missing links te 
benoemen. Daarbij moet een route een duidelijke en directe maar ook aantrekkelijke 
verbinding zijn tussen de kern van Krommenie, het station van Krommenie-
Assendelft en het achterland RAUM. Op basis van deze uitgangspunten zijn 3 routes 
geselecteerd:
• De groene route: gaat via de Heiligeweg en Militaireweg richting Busch. Daar 

is een nieuwe verbinding nodig om via Busch en Dam naar het RAUM te gaan.
• De blauwe route: gaat binnendoor vanaf het centrum van Krommenie door 

woonwijken. Over de Rosariumlaan en de Zilverschoonlaan komen fietsers aan 
bij het buitengebied via de Westdijk.

• De rode route: volgt de Noorderhoofstraat, Vlusch en gaat via de Uitweg en 
Krommeniedijk richting het RAUM. 
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Recreatieve fietsroute: 
definitie
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Definitie
Een recreatieve fietsroute is een route die wordt gebruikt door recreatieve fietsers. 
Dat kan gaan om sportieve fietsers (bijvoorbeeld racefietsers) en toerfietsers. Een 
recreatieve fietsroute functioneert als een verbinding tussen steden en dorpen met 
omliggende recreatiegebieden. In zekere zin is het de kortste route om van de 
woning naar het buitengebied te komen. Hierin gaat het niet alleen om de kortste 
route in afstand of tijd. De beleving van een fietsroute heeft ook invloed op de 
ervaren reistijd van de fietser. 

Eisen recreatieve fietsroute
We baseren de eisen voor een recreatieve fietsroute op de “Ontwerpwijzer 
fietsverkeer” (CROW publicatie 351). De eisen voor recreatieve fietsroutes verschillen 
nauwelijks van utilitaire fietsroutes. Ze worden door alle soorten fietsers gebruikt. 
• Aantrekkelijkheid: zowel rust: wegen met lage intensiteiten gemotoriseerd 

verkeer als belevingswaarde, zowel landschappelijk als cultuur-historisch. 
• Comfort: type wegverharding.
• Verkeersveiligheid: Combinatie breedte wegprofiel, intensiteiten autoverkeer en 

fietsvoorziening. Veilige kruisingen met overig verkeer.
• Samenhang: Herkenbaarheid van de route. Is het duidelijk dat het een route is 

die Krommenie verbindt met het RAUM. Heeft de route bewegwijzering? 
• Directheid: een korte route in afstand of tijd of ervaren reistijd. Als het een meer 

aantrekkelijke route is kan de reistijd als korter ervaren worden. 

Het belangrijkste voor een recreatieve fietser blijkt de aantrekkelijkheid, comfort en 
veiligheid. De overige aspecten, samenhang en directheid, zijn weliswaar belangrijker 
bij het utilitaire fietsnetwerk, maar spelen ook een rol bij recreatieve fietsroutes. 
Verlichting is minder van belang vanwege het tijdstip van recreatieve ritten, namelijk 
vooral overdag. Deze laten we dan ook buiten beschouwing bij het toetsen van de 
routes

We hebben de drie routes getoetst op basis van de eisen van een recreatieve 
fietsroute. Die hebben we in de tabel op de volgende pagina weergegeven.  We 
maken een kwalitatieve inschatting van de vijf eisen en verdelen deze onder in 
Goed, aandachtspunt, slecht.

Kosteninschatting
Vervolgens hebben we per route enkele maatregelen voorgesteld op basis van de 
analyse. De maatregelen hebben we globaal opgesteld en daarna van een grove 
kosteninschatting voorzien. We hebben de kosteninschatting opgebouwd naar 
stuksprijs en oppervlakte. Dit hebben we gedaan met behulp van kentallen. Hierbij 
komen nog extra kosten zoals bouw- en ontwerpkosten. 
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Recreatieve fietsroute:
eisen
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Aspect Toelichting Goed Aandachtspunt Slecht

Aantrekkelijkheid Belevingswaarde: De beleving van de route is van groot belang voor het 
recreatieve netwerk. Het gaat om de beleving van natuur en van erfgoed en 
cultuur. 

Belevingswaarde in vorm 
van natuur en cultuur

Beperkte belevingswaarde: 
route gaat door een 
woonwijk

Geen of nauwelijks 
belevingswaarde

Rust: aantallen motorvoertuigen per etmaal. Hoe lager de intensiteiten, hoe 
beter de beoordeling

< 2.500 
motorvoertuigen/etmaal

2.500-5.000 
motorvoertuigen/etmaal

>5.000 
motorvoertuigen/etmaal 

Comfort Type verharding Asfalt, beton Klinkers Onverhard

Verkeersveiligheid Aantallen motorvoertuigen per etmaal op wegvak in combinatie met breedte 
wegprofiel Breedte wegprofiel en fietsvoorziening

Profiel > 4,80 m
2.000-5.000 mvt/etmaal: 
gemengd
Of bij >5.000 mvt/etmaal is 
er een fietsstrook.  

Profiel: >4,80m
intensiteiten: >5.000 
mvt/etmaal
Gemengd verkeer en geen 
fietsstroken

Miminum rijbaanbreedte: 
4,80m. (bij eenrichtings-
verkeer auto: 3,85m)
Fietsstrook minimaal 1.70 
m breed

Veilige kruispunten: voldoet het aan de eis van ‘goed’ dan voldoet het aan de 
verkeersveiligheid. Anders is het een aandachtspunt

Bij kruising met snelheden 
autoverkeer >50 km/u: VRI 
of rotonde.

Bij kruising met snelheden 
autoverkeer >50 km/u: 
geen VRI of rotonde, wel 
middenberm

Bij kruising met snelheden 
autoverkeer >50 km/u: 
geen VRI of rotonde, geen 
middenberm

Samenhang Herkenbaarheid van de route als recreatieve route. Herkenbaar als route door 
bewegwijzering

Deels bewegwijzering 
(bijvoorbeeld 
knooppuntenroute)

Geen bewegwijzering en 
onlogische route

Directheid Korte route in afstand, tijd of ervaren reistijd Korte route in afstand en 
tijd en aantrekkelijke route

Korte route in afstand of 
tijd

Geen korte route in 
afstand/tijd en niet 
aantrekkelijk
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Station als startpunt van 
de routes
De drie varianten van de routes beginnen zowel in het centrum van Krommenie als 
bij station Krommenie-Assendelft. We bespreken hier kort de routes vanaf het 
station. Daarna behandelen we elke route startend in het centrum.

De groene route kruist de N203 ongelijkvloers en loopt via vrijliggende fietspaden 
langs de Rosariumlaan. De route voldoet aan de eisen, maar is beperkt aantrekkelijk 
vanwege de drukte op de Rosariumlaan zelf. 

De rode en blauwe routes gaat vanaf het station in oostelijk richting en steekt de 
N203 over bij de Weverstraat. Via de Jean Henri Dunantstraat komt de route uit op 
de Vlietsend en de Zuiderhoofdstraat. 

• De oversteek van de N203 kent een lange wachttijd. Op termijn worden hier 
aanpassingen aan gedaan. 

• Na de oversteek een minder comfortabele bocht, we stellen voor om daar de 
boogstraal te verruimen. De bouwkosten zijn: 1,5m2 x €150 = €225,00 ex BTW. 
Aanvullende kosten zoals voorbereidingskosten zijn hierbij niet inbegrepen. Het 
is kansrijker om deze maatregel mee te nemen als onderdeel van grotere 
werkzaamheden. Bijvoorbeeld bij de aanpassingen aan de N203.
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Overzicht groene route
De groene route volgt vanuit het centrum van Krommenie de drukke Heiligeweg. De 
route steekt via een rotonde de Rosariumlaan over. Vervolgens gaat de route via de 
Militaireweg en de Uranuslaan. Aan het einde van de Militaireweg riching Busch. 
Over een nieuwe brugverbinding naar Busch en Dam en vervolgens in noordelijke 
richting naar RAUM. Mogelijk zijn er meekoppelkansen bij de nieuwe fietsverbinding 
en de ontwikkeling van de eilanden van Hain.
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Centrum-Lagendijk: 3.8 km

Aspect Beoordeling

Aantrekkelijkheid • Belevingswaarde: Lage belevingswaarde omdat de route 
door woonwijken gaat. Pas vanaf Busch bereikt men het 
buitengebied bereikt.

• Rust: Heiligeweg hoge intensiteiten autoverkeer (>4.000 
motorvoertuigen/etmaal)

Comfort Verharding: grotendeels klinkerverharding

Verkeersveiligheid Voldoet aan de eisen van verkeersveiligheid. Deel van de 
Heiligeweg kent hoge intensiteiten autoverkeer (7.000 
mvt/etmaal) in een gemengd profiel. Een aparte 
fietsstrook/fietspad is gewenst bij dergelijke intensiteiten.

Samenhang Geen duidelijke bewegwijzering. Slinger bij Militaireweg

Directheid Geen korte route naar RAUM. Stop bij VRI Eikelaan

Conclusie: de route voldoet maar is beperkt aantrekkelijk vanwege drukte op de 
Heiligeweg en lage belevingswaarde door de woonwijk in Krommenie-West. 
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Mogelijke maatregelen 
groene route
Om de groene route aantrekkelijk te maken als recreatieve route stellen we 
onderstaande maatregelen voor. De maatregelen dragen bij aan het verbeteren van 
de samenhang (1, 2), de directheid (2, 3) en de aantrekkelijkheid (3):
1. Bewegwijzering aanbrengen
2. Aanleg fietspad Militaireweg: (alternatief is gebruik van voetpad parallel aan de 

andere zijde van de Kerksloot)
3. Nieuwe fietsbrugverbinding nodig bij Busch en Busch en Dam.  Dit gaat over 

een overspanning van ongeveer 20 meter

Kosteninschatting:
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Maatregel Stuksprijs Aantal Totaal (excl. BTW)

Bouwkosten 
Bewegwijzering

€250,- 15 €3.750,-

Bouwkosten fietspad 
Militaireweg

€175/ m² 175m 3.00m breed €30.625,-

Bouwkosten fietsbrug €1.200 /m² 20 m lang, 4 meter 
breed

€96.000,-

Totaal €130.375,-

Conclusie: Relatief hoge kosten vanwege nieuwe brugverbinding, en fietspad 
Militaireweg

Verkenning recreatieve Fietsroutes Krommenie-RAUM
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Overzicht blauwe route
De blauwe route volgt vanaf het centrum van Krommenie de Parklaan richting de 
Eikelaan. Met een route door de woonwijk en een vrijliggend fietspad komt de 
blauwe route aan bij de Rosariumlaan. Via de Zilverschoonlaan komen fietsers aan bij 
het buitengebied via de Westdijk.
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Centrum-Lagendijk: 3.3 km

Aspect Beoordeling

Aantrekkelijkheid • Belevingswaarde: Lage belevingswaarde omdat de route 
door woonwijken gaat. Vanaf Westdijk is het een 
aantrekkelijke route door het buitengebied, inclusief 
rustplekken;

• Rust: Zilverschoonlaan drukke weg door de busroute

Comfort • Verharding prima. Geen comfortabele verbinding 
Populierenlaan-Rosariumpark

• Verbinding Glennstraat Westdijk te smal voor twee 
richtingen (2 meter breed)

Verkeersveiligheid Voldoet aan de eisen van verkeersveiligheid. 

Samenhang Geen duidelijke bewegwijzering, onlogische route door 
veel links en rechts afslaan.

Directheid Korte route qua afstand naar RAUM, wel veel 
slingerbewegingen en beperkt aantrekkelijke route

Conclusie: de blauwe route voldoet. De trajecten door de woonwijken zijn weinig 
aantrekkelijk en delen van de route zijn druk. Vanaf Westdijk wel een aantrekkelijke 
route, af en toe smal. Het is wel een korte verbinding in afstand. Verkenning recreatieve Fietsroutes Krommenie-RAUM
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Maatregelen blauwe 
route
Om de blauwe route aantrekkelijk te maken als recreatieve route stellen we 
onderstaande maatregelen voor. De maatregelen dragen bij aan het verbeteren van 
de samenhang (1), de aantrekkelijkheid (3) en het comfort (2, 4).
1. Bewegwijzering aanbrengen;
2. Fietsdoorsteek maken Populierenlaan-Rosariumpad (zie inzet)
3. Zilverschoonlaan: fietsstroken verbreden
4. Om het comfort te verbeteren: Verbinding Glennstraat-Westdijk verbreden

Kosteninschatting:
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Maatregel Stuksprijs Aantal Totaal (excl. BTW)

Bouwkosten 
Bewegwijzering

€250,- 17 €4.250,-

Boogstraal verruimen €150/m² 1.5 m² €225,-

Bouwkosten 
Populierenlaan 

€175 /3m breed 
fietspad

25m lang €4.375,-

Bouwkosten 
Zilverschoonlaan: 
fietsstroken 30cm 
verbreden

€60/m² Lengte: 2x256m
Breedte: 512m x 0,30m
153,60m2

€9.216,-

Bouwkosten 
verbreden Glennstraat 
– Westdijk 

€110/m² 25 m lang €2.750

Totaal €20.816,-

Conclusie: Relatief beperkte kosten, nieuwe fietsdoorsteek bij de Populierenlaan, 
herinrichten Zilverschoonlaan en verbreden Glennstraat-Westdijk.
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Overzicht rode route
De rode route volgt de Noorderhoofstraat, Vlusch en gaat via de Uitweg en 
Krommeniedijk richting het RAUM. Het is een aantrekkelijke route vanwege de 
historische lintbebouwing. De verkeersveiligheid op de Vlusch is in de huidige 
situatie onvoldoende.
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Centrum-Lagendijk: 3.5 km

Aspect Beoordeling

Aantrekkelijkheid • Belevingswaarde: Hoge belevingswaarde. Over oude lint 
in het centrum en vanaf Uitweg in het buitengebied. 

• Rust: Laag aantal motorvoertuigen

Comfort • Deel klinker, grotendeels asfalt
• Markering op de Uitweg, lijkt op een 60 km-zone

Verkeersveiligheid Vlusch is een te smal profiel: 3 meter breed. Dat in 
combinatie met het aantal motorvoertuigen (2.000) en 
fietsers in twee richtingen maakt het een onveilige 
verkeerssituatie voor fietsers, auto’s en voetgangers.

Samenhang Geen duidelijke bewegwijzering. Wel Knooppunten 
aangegeven, maar niet duidelijk dat het een route is naar 
RAUM 

Directheid Korte route naar RAUM. 

Conclusie: route voldoet deels. Het stuk over de Vlusch is niet verkeersveilig. 
Verder is het een aantrekkelijk route met een hoge belevingswaarde. 
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Maatregelen rode route
Om de rode route aantrekkelijk te maken als recreatieve route stellen we 
onderstaande maatregelen voor. De maatregelen dragen bij aan het verbeteren van 
de samenhang (1), de verkeersveiligheid (2) en het comfort (3).
1. Om de samenhang te verbeteren: Bewegwijzering aanbrengen
2. Om de verkeersveiligheid te verbeteren: minder autoverkeer over de Vlusch als 

uitgangspunt: afhankelijk van ZMP Noord. Mogelijk voorstel om in te richten 
als fietsstraat.

3. Om het comfort te verbeteren: Bestaande markering Uitweg verwijderen

De Vlusch en Uitweg zijn onderdeel van de historische Linten van Zaanstad. Voor de 
inrichting van deze wegen gelden speciale regels. Dit kan effect hebben op de voorgestelde 
maatregelen.

Kosteninschatting:
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Maatregel Stuksprijs Aantal Totaal (excl. BTW)

Bouwkosten 
Bewegwijzering

€250,- 10 €2.500,-

Boogstraal verruimen €150/m² 1.5 m² €225,-

Bouwkosten Uitweg: 
markering verwijderen

€2/m 2x 655m lang €2.660,-

Totaal €5.385,-

Conclusie: relatief lage kosten, afhankelijk van mogelijkheden verbreden Vlusch
Verkenning recreatieve Fietsroutes Krommenie-RAUM

In het ZMP Noord staan plannen 
om de Vlusch eenrichtingverkeer te 
maken en een knip aan de zuidkant 
te leggen waardoor er geen 
doorgaand autoverkeer meer 
doorheen kan. Het 
bestemmingsverkeer richting de 
Vlusch gaat straks via het Blok. 
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Conclusie: afweging 
routes
In deze verkenning heeft Goudappel drie alternatieve routes van de kern Krommenie 
naar het Recreatiegebied Alkmaarder en Uitgeestermeer (RAUM) onderzocht. Uit de 
verkenning komt geen duidelijke voorkeur voor een van de drie routes. Alle drie de 
routes kennen aandachtspunten en maatregelen die nodig zijn om de routes te 
verbeteren als recreatieve verbindingen. Sommige maatregelen kunnen op de korte 
termijn worden uitgevoerd. Of worden gecombineerd met gepland onderhoud aan 
wegen. Het verbeteren van de routes is in alle gevallen van toegevoegde waarde 
omdat het grotendeels over het bestaande fietsnetwerk van Krommenie gaat.
Enkele algemene conclusies hebben we hieronder weergegeven. 

• De groene en blauwe routes voldoen aan de basiscriteria van 
verkeersveiligheid. De rode route voldoet niet. Door de combinatie van de 
beperkte breedte van de Vlusch en de aantallen autoverkeer. Een voorwaarde 
voor de rode route is om het autoverkeer te verminderen op de Vlusch. In het 
Mobiliteitsplan Noord staan hiervoor maatregelen genoemd. 

• Alle drie de routes hebben geen duidelijke bewegwijzering naar het RAUM. De 
rode route is bijna geheel onderdeel van de knooppuntenroute en heeft 
daardoor wel een mate van bewegwijzering. 

• De groene route voegt een nieuwe verbinding aan het bestaande netwerk toe. 
Hieraan zijn wel relatief hoge investeringskosten verbonden.

• Er liggen meekoppelkansen. Bijvoorbeeld bij het uitvoeren van maatregelen bij 
nieuwe ontwikkelingen in Krommenie. Denk aan de eilanden van Hain in west 
Krommenie voor de groene route.
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Aspect Groene route Blauwe route Rode route

Afstand centrum 
Krommenie 
Lagendijk

3.8 km 3.3 km 3.5 km

Totaal 
investeringskosten

€130.375,- €20.816,- €5.385,-

Verkenning recreatieve Fietsroutes Krommenie-RAUM
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