EEN DOORKIJK
NAAR HET
MOBILITEITSPLAN
HEMBRUG
23 JUNI 2021

Disclaimer:
Dit document geeft een doorkijk op hoofdlijnen van het Mobiliteitsplan
Hembrug in wording. Op basis van de opmerkingen en suggesties van
ondernemers, gebruikers en bewoners op en rondom het Hembrugterrein
wordt het Mobiliteitsplan afgerond en aansluitend in procedure gebracht voor
besluitvorming door de gemeente Zaanstad (prognose 3e kwartaal 2021).
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•	De auto is een belangrijk vervoermiddel voor de huidige
bewoners, (klanten van) ondernemers en bezoekers van
Hembrug. Het Hembrugterrein is niet goed bereikbaar
met openbaar vervoer.

MOBILITEIT
OP HEMBRUG:
HUIDIGE
SITUATIE

•	Het parkeren geschiedt op daartoe aangewezen
parkeervelden (dubbelgebruik) maar in praktijk wordt
ook wild geparkeerd. Dit heeft zijn impact op de
kwaliteit van de openbare ruimte.
•	De bestaande parkeervelden zijn niet ingericht. Dit zorgt
bij hoge parkeerdruk voor minder goede benutting van
de beschikbare parkeercapaciteit.
•	Voor de vindbaarheid van de parkeervelden en van
de bedrijven op het Hembrugterrein ontbreekt goede
bewegwijzering.
•	Openbaar vervoer ontbreekt vrijwel. Behalve de
buurtbus rijdt overdag bus 63 in een lage frequentie
(niet ‘s avonds of weekend). Daarbij sluit de bus niet
goed aan op vertrek-/aankomsttijden van treinen vanuit
bijvoorbeeld Amsterdam.
•	De loopafstand tot de halte buiten het Hembrugterrein
(bij rotonde) is groot en niet sociaal veilig.
•	Er is relatief veel recreatief fietsverkeer in
de zomermaanden naar Hembrug.
•	De logistieke route op het terrein is onduidelijk. Laden
en lossen kan overal.
•	De sociale veiligheid voor fietsers en voetgangers op
het Hembrugterrein en per fiets richting Amsterdam
Sloterdijk en –Noord vormt een punt van aandacht.
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MOBILITEIT OP HEMBRUG:
HUIDIGE SITUATIE
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•	Het huidige parkeeraanbod is beschikbaar op P2 t/m
P7. Daarbij P1 voor piekopvang. In totaal zijn er 871
parkeerplaatsen beschikbaar op het terrein.
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* 	behoefte bepaald door onderzoek Goudappel op maatgevend
moment in de week op basis van dubbelgebruik
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• MOTIE GEMEENTERAAD

MOBILITEITSOPGAVE
HEMBRUG
•	Het voormalig militair industrieterrein wordt ontwikkeld
tot een gemengd werk- en woonmilieu met ruimte voor
buurtvoorzieningen en evenementen, kunst en cultuur,
natuur en met behoud van het unieke karakter.
•	Een programma van totaal 180.000 m2 bvo voor Hembrug
betekent dat het Hembrugterrein volwaardig onderdeel
wordt van het Zaans stedelijk gebied.
•	Het ongewijzigd laten van de vervoerswijze keuze (‘modal
split’) zorgt voor een ruimtevraag van ca. 37.500 m2 voor
(auto)parkeren (vergelijkbaar met 8 voetbalvelden). Dit zou
grote impact hebben op de kwaliteit van de leefomgeving.
•	Maatwerk voor bestaande gebruikers Hembrug.
•	Rekening houden met private afspraken die in het
verleden zijn gemaakt door het Rijksvastgoedbedrijf met
ondernemers op het Hembrugterrein over het continueren
van het ‘parkeerbeleid’. Deze zijn doorgelegd aan Hembrug
Zaandam B.V.

MOTIE: PLAN VAN BEREIKBAARHEID/MOBILITEIT VOOR
HEMBRUGTERREIN
De gemeenteraad op donderdag 15 februari 2018 bijeen, behandelend het
“Omgevingsplan Hembrugterrein”,
Overwegende dat:
- Er is besloten dat maximaal 120 000 m2 van het Hembrugterrein
(HBT) de functie wonen krijgt;
- Bovenstaande besluit betekent dat er circa 1050 woningen gebouwd
kunnen worden;
- Er volgens het omgevingsplan ook maximaal 280 hotelkamers
mogen komen op het HBT;
- Bovenstaande betekent dat er meer dan 1300 ‘wooneenheden’
zullen komen op het HBT;
- Dit grote aantal woningen en hotelkamers veel (auto)verkeer zal
aantrekken;
- Er bij ‘volledige benutting van de woon- en hotelruimte’ algauw
2500 tot 3000 mensen op het HBT zullen verblijven;
- Er (mede gelet op de parkeernota) bij ‘volledige benutting van de
woon- en hotelruimte’ circa 2000 auto’s op het HBT zullen willen
parkeren;
Van mening zijnde dat:
- Er onvoldoende ruimte is om de verwachte toestroom van auto’s op
een wenselijke manier op te vangen;
- Het Openbaar Vervoer van en naar het HBT volstrekt onvoldoende is
om de verwachte verkeersstroom op te vangen;
- Het HBT te mooi en uniek is om te laten vervallen tot een openbare
parkeerplaats en het daarom wenselijk is dat er voldoende andere
mogelijkheden zijn om het HBT te bereiken;
- Alle betrokken partijen hebben uitgesproken dat het HBT een uniek
terrein is én er dus ook alles aan gedaan moet worden om de unieke
sfeer te behouden;
Verzoekt het college met klem:
-

Samen met ABC Planontwikkeling BV, de nieuwe eigenaar van het
HBT, en alle relevante partners (zoals gemeente, openbaar
vervoerbedrijven, gevestigde ondernemers, buurtbewoners) een
Plan van Bereikbaarheid/Mobiliteit op te stellen voor het HBT,
waarin o.a. aandacht is voor:
- Het duurzaam verbeteren van het openbaar vervoer van en
naar het HBT;

•	Sluit aan op Koersnota Zaans Mobiliteitsplan en
Ontwerp Mobiliteitsplan (ZMP).
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ONTWIKKELSTRATEGIE
MOBILITEITSTRANSITIE
HEMBRUGTERREIN
Hoe gaan we het effect verkleinen van auto toename als
gevolg van nieuwbouw?
•	Inzetten op gedragsverandering door een pakket van
samenhangende maatregelen op:
• Stimuleren lopen en fietsen
• Stimuleren OV-gebruik
• Stimuleren deelmobiliteit
• Faciliteren resterend autogebruik en logistiek
•	Dit leidt tot ‘modal shift’ (de verandering van
vervoerswijze); accent autogebruik verplaatsen naar
OV en meer lopen en fietsen.
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ONTWIKKELSTRATEGIE
MOBILITEIT
•	Gedragsverandering en het doorvoeren van
mobiliteitsmaatregelen hebben tijd nodig.
•	Uitgangspunt vormt een faseerbare en
schaalbare (her)ontwikkeling van Hembrug. Voor
de ontwikkeling van het noordelijk deel wordt
ingezet op korte termijn mobiliteitsmaatregelen.
Voor het zuidelijk deel en op (middel)lange
termijn is het belangrijk om kansen voor
het Hembrugterrein te blijven verzilveren.
Ook hiervoor zijn mobiliteitsmaatregelen
gedefinieerd.
•	Voor nieuwbouw noordelijk deel aanhouden
parkeernormering ZMP (p-normen stedelijkheid
‘zone B, zeer sterk stedelijk’) in combinatie met
het aanbieden van deelmobiliteit.

•	Uitgangspunt is een adaptief mobiliteitsplan. Op
basis van monitoring van feitelijk gebruik van
bestaande parkeervelden (P2 t/m P7), gebruik
deelauto’s/-fietsen, verkeersintensiteiten en
parkeerdruk rondom evenementen etcetera
kunnen aanvullende mobiliteitsmaatregelen
worden getroffen. Dit in goed overleg met
stakeholders op Hembrug en gemeente
Zaanstad.
•	Huidige parkeercapaciteit bestaande
parkeervelden (871 pp) blijft beschikbaar.
Daarbij onderzoek naar het verplaatsen en/of
samenvoegen van parkeervelden. Ook dient
rekening te worden gehouden met invoering van
parkeerregulering in combinatie met betaald
parkeren op het Hembrugterrein.
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MOBILITEITSMAATREGELEN OP
KORTE TERMIJN

(ONTWIKKELING NOORDELIJK DEEL)
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1

STIMULEREN LOPEN
EN FIETSEN
OPENBARE RUIMTE: LOPEN EN FIETSEN
ALS HOOFDGEBRUIKER
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MRA-regio-fietsroute
Zaandam-A’dam

MRA-regio-fietsroute
Zaandam-Sloterdijk

1

STIMULEREN LOPEN
EN FIETSEN
WANDEL- EN FIETSVERBINDINGEN
MET DE OMGEVING

MAATREGELEN
1.	Extra doorsteken vanaf noordelijk deel
Hembrug naar Havenstraat.
2.	Aantrekkelijke fietsroute naar station
Zaanstad, centrum Zaanstad en
Amsterdam (Noord en Sloterdijk).
3.	Wandelverbinding Artillerieweg.

4.	Beperken van eerste noodzaak
om Hembrugterrein te verlaten
(verkeer uit) door het realiseren
van (buurt) voorzieningen op
Hembrug op loopafstand zoals een
buurtsupermarkt.
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MAATREGELEN

STIMULEREN
OPENBAAR
VERVOER
OV-VERBINDINGEN MET
DE OMGEVING

1.	Frequentieverhoging buslijn 63 (avond
en weekend) met halte(s) op het
Hembrugterrein.

4.	Meeliften met mogelijke
frequentieverhoging Hempont
(opvangen groei)*

2.	Aantrekkelijke fietsroute naar station
en centrum en naar R-nethalte
Vijfhoek.

5.	Uitbouwen vervoer over water naar
A’dam CS (evenementen, recreatief,
Zaanferry?)*

3.	Bestaande buurtbus 456 laten rijden
over het Hembrugterrein in plaats van
buiten om.

* Nader onderzoeken mede in relatie tot programmering
zuidelijk deel en piekbelasting bij evenementen
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3. Microhub
(zoekgebied)
(beperkt aantal
deelauto/-fiets)

3

1. Entreehub

(zoekgebied)
(OV, auto, deelauto/-fiets,
servicedesk, voorzieningen)

STIMULEREN
DEELMOBILITEIT

4. Waterhub
(water-OV, fiets,
servicebalie)

PARKEREN OP AFSTAND
- LIGGING CENTRALE
PARKEERVOORZIENINGEN
IN COMBINATIE MET
MOBILITEITSHUBS

2. De Hub

(OV, auto, deelauto/-fiets,
servicedesk, voorzieningen)

MAATREGELEN
•	(Bezoekers) parkeren in parkeerhuizen
(mobiliteitshubs 1 en 2) aan westzijde
voorkomt onnodige vervoersbewegingen
met de auto op Hembrug.

•	Parkeren gecombineerd met
voorzieningen bevordert de sociale
levendigheid (met name bij Entreehub en
De Hub).

•	Het concentreren van parkeren geeft
schaalvoordelen en vergroot de kans voor
efficiënt dubbelgebruik.

•	Auto parkeren voor de nieuwbouw zoveel
mogelijk uit het zicht.

•	Accepteer ‘last mile’ reistijd tot voordeur
van 3-4 minuten (lopen en fietsen)
(uitgezonderd mindervaliden parkeren).
•	Fietsparkeren bij de voordeuren en
mobiliteitshubs.
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VOORBEELD
MOBILITEITSHUB

GECLUSTERD AUTOPARKEREN

COMMUNITY FUNCTIES

TRANSFORMEERBAAR

DEEL-CARGOBIKE

DEELAUTO

FIETSREPAIR

FIRST LAST MILE OV

HORECA

OVERLEG EN
WERKPLEKKEN

PAKKETSERVICE

GEMAKSWINKEL

COMBI MET
LOGISTIEK /AFVAL

FITNESS

LIVING AS A SERVICE

LIVING AS A SERVICE

VOORBEELD GROTE HUB

VOORBEELD MICROHUB
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STIMULEREN
DEELMOBILITEIT
TOEKOMSTIGE GEBRUIKERS
VERLEIDEN TOT GEBRUIK IN
PLAATS VAN (AUTO)BEZIT

MAATREGELEN

•	Deelmobiliteit vanaf begin beschikbaar en opschalen in tijd
op basis van groei aantal gebruikers.
•	Niet alleen (personen) auto’s maar ook bestelbus, e-fiets,
e-scooter, e-cargobike mogelijk.
•	Onderzoeken mogelijkheid om mobiliteitsabonnement aan
te bieden in plaats van standaard parkeerplaats (onderdeel
woonproduct).
•	Abonnement op maat te kiezen.
•	Gedrag van nieuwe bewoners/gebruikers direct beïnvloeden door bijvoorbeeld een welkomstpakket met instapkorting voor deelmobiliteit aan te bieden.
•	Uitnodigen bestaande ondernemers en gebruikers om mee
te doen en eerder te starten met deelmobiliteit (niet te
wachten op de nieuwbouw).
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OPVANGEN EN STUREN
AUTOVERKEER
VERBLIJFSKWALITEIT OPENBARE RUIMTE

MAATREGELEN

•	Parkeerbehoefte nieuwbouw (woningen) vanaf de toegang
tot Hembrug direct opvangen in (gebouwde) parkeervoorzieningen aan de westrand (hubs).
•	De Havenstraat en Hemkade zijn voor auto’s uitsluitend
toegankelijk voor bestemmingsverkeer.
•	Nader uitwerken inrichting Hembrugterrein (voorrang fietsers en voetgangers) met oog op huidige gebruikers: auto
te gast, logistieke routes, minder validen, verhuizingen
etcetera.
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STUREND
PARKEERBELEID NIEUWE
ONTWIKKELINGEN
HEMBRUG

STAPPEN IN NORMERING

1.	Huidige parkeernormen gemeente Zaanstad: stedelijkheid
‘zone B, matig stedelijk’.

1,0
0,8

0,7

0,7

0,6

2.	Lagere p-normen nieuwbouw mogelijk door nieuwe
‘adressendichtheid’, conform gemeentelijk besluit:
stedelijkheid ‘zone B, zeer sterk stedelijk’.
3.	Sociale woningbouw geen bewonersplaatsen (wel
bezoekers, sluit aan op Zaans beleid).
4.	Vervangen van 20% parkeerbehoefte bewoners door
deelmobiliteit (deelauto e-fiets, e-cargobike, e-scooter
etcetera).
5.	Voor bezoekers aanhouden parkeernorm 0,2
autoparkeerplaats per woning in plaats van 0,3.

Mogelijk scenario ontwikkeling gemiddelde p-norm per
woning bij gehanteerde woningmix

•	Sturend parkeerbeleid vereist gereguleerd parkeren.
•	Monitoring feitelijk gebruik bestaande parkeervelden
nodig in relatie tot het activeren van bestaande
gebouwen en de momenten van piekbelasting op het
Hembrugterrein.
•	Sturend beleid richt zich op vraag en aanbod
(verhouding).
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PARKEERREGULERING
HEMBRUGTERREIN

•	Parkeerregulering betekent het
sturen op de parkeermogelijkheden
op Hembrug met ontheffingen voor
ondernemers, bewoners en/of vaste
leveranciers.
•	Nood-/hulpdiensten, OV,
gemeentelijke diensten en mensen
met gehandicaptenparkeerkaart
krijgen onbeperkt toegang tot het
Hembrugterrein.
•	Nader onderzoek naar vormen van
incidentele ontheffingen voor grote
leveringen (bijv. verhuizingen).
•	Het invoeren van betaald parkeren
zorgt voor heroverweging en
beïnvloedt de keuze van mensen
om al dan niet met de auto naar
Hembrug te komen.

•	Voor betaald parkeren is het nodig
om ‘parkeren’ buiten de (afgesloten)
bestaande parkeervelden en –
gebouwen fysiek onmogelijk
maken. Opgave voor (her)inrichting
openbare ruimte in het zuidelijk deel.
•	Parkeren elders op terrein alleen
toegankelijk voor laden en lossen en
mindervaliden parkeren.
•	Goede bewegwijzering van
belang voor vindbaarheid
parkeervoorzieningen en om
onnodige vervoersbewegingen tegen
te gaan.
•	Werken met een combinatie
van vaste parkeerplekken,
parkeerabonnementen en kort
bezoekers parkeren.
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MOBILITEITSMAATREGELEN OP
(MIDDEL)LANGE TERMIJN
(HEMBRUGTERREIN EN
ONTWIKKELING ZUIDELIJK DEEL)
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5
MRA-regio-fietsroute
Zaandam-A’dam

5

8*
MRA-regio-fietsroute
Zaandam-Sloterdijk

A

6
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MAATREGELEN

WANDEL- EN FIETSVERBINDINGEN
MET DE OMGEVING

•	Extra doorsteken vanuit zuidelijk deel
naar Hemkade (1)
•	Doortrekken Verloren Spoor als
ongelijkvloerse wandelpassage met
de Den Uylweg met loopverbindingen
naar de Den Uylbrug irm. R-nethalte
(5).
•	Frequentieverdubbeling Hempont van
3 naar 6 maal per uur d.m.v. inzet van
een tweede vaartuig speciaal voor
voetgangers en fietsers (6).

•	Inzet veerpont van Hembrugterrein
en andere publiekstrekkers zoals
Achtersluispolder en Houthavens naar
Amsterdam CS (7).
•	Op lange termijn kunnen via een loop-/
fietsbrug Achtersluispolder en het
Hembrugterrein verbonden worden (8,
* indicatieve locatie).
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1

B

6*

7

5

2
MAATREGELEN

OVVERBINDINGEN
MET
DE OMGEVING

•	Hogere frequentie Hempont, een extra,
snelle fiets- en voetgangerspont (1).
•	Veerverbinding naar Amsterdam
evt. met tussenstop Houthavens
bijvoorbeeld (2).
•	Realisatie van R-NET-halte aan Den
Uylweg ter hoogte van Verloren Spoor
(3). Dit biedt een hoogfrequente
(5-8x/uur), snelle verbinding tussen
Zaandam Station, Achtersluispolder en
metrostation Noord (A’dam).

•	Aansluiten op de ZaanIJ-corridor:
een directe HOV-as tussen ZaandamAchtersluispolder-Amsterdam-Noord
(5) door nieuwe loop/fietsbrug over
Zijkanaal G (6, indicatieve locatie).
•	Autonome shuttles als First Last Mileoplossing tussen Hembrugterrein en de
HOV-knoop in Achtersluispolder (7).
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C

UITBREIDING
AANBOD
DEELMOBILITEIT
7-13
7-13

14-25

•	Faciliteren verschillende vervoermiddelen
•	In overleg met mobiliteitsaanbieders is
verfijning nodig. Op basis van monitoring
van het gebruik bewegen aantallen mee
met de daadwerkelijke vraag.

7-13

7-13
Indicatie verdeling deelmobiliteit Hembrugterrein
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MOGELIJK
EFFECT VAN DE
MOBILITEITSMAATREGELEN
De mobiliteitsmaatregelen leiden
stapsgewijs tot een
meer duurzame
vervoerswijzekeuze
van mensen en (mede
hierdoor) voor een
hoge verblijfskwaliteit
op Hembrug.

18%

58%

25%

39%

21%
30%

4%
Vervoerswijze keuze
zonder maatregelen
(indicatief)

6%
Vervoerswijze keuze
met maatregelen
(indicatief)
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VERVOLGPROCES
Na besluitvorming door de gemeente Zaanstad over
het Mobiliteitsplan Hembrug (prognose 3e kwartaal
2021) volgen deelprojecten zoals:
1.	Openbaar Vervoer – implementatie
mobiliteitsmaatregel buslijn 63 met halte op
Hembrug.
2.	Deelmobiliteit – selecteren aanbieder(s)
deelmobiliteit voor nieuwbouw en mogelijk al
eerder pilot starten voor huidige ondernemers
en bewoners op Hembrug (verkennen in
samenwerking).
3.	Logistiek/route/auto te gast – verdieping en
optimalisatie met name voor het zuidelijk deel
van Hembrug.

4.	Waterverbinding Amsterdam CS – onderzoek
naar samenwerking en haalbare financiële
businesscase met grote publiektrekkers op het
Hembrugterrein en gemeente Zaanstad.
5.	Regulering – betaald parkeren – inrichting
openbare ruimte – hoe geven we dit verder vorm
(proces en inhoud)?
6.	Piekbelasting rondom evenementen – monitoring
en in samenwerking met grote publiektrekkers
op het Hembrugterrein en gemeente Zaanstad
alternatief voor afvangen van incidentele piek
elders.

* NB: voor deelprojecten 2, 3 en 5 kunnen
geïnteresseerden zich aanmelden om mee te
denken via het reactieformulier op de website of
participatie@hembrug.org.

23

