
 

Verkeerskundige onderbouwing en beschrijving Westzijde 
 
In het beleid (2014) is de Westzijde gecategoriseerd als een gebiedsontsluitingsweg C(GOW-C). 
Vanuit de bewoners is er de wens om de Westzijde te categoriseren als een erftoegangsweg (ETW). 
Belangrijke criteria hiervoor zijn de functie en het gebruik van de weg. Op de Westzijde rijdt aan de 
kant van het centrum ca. 5500 mvt/etmaal en aan de kant van de Vincent van Goghweg ca. 10.000 
mvt/etmaal. Op basis van de intensiteiten is de Westzijde een gebiedsontsluitingsweg. Veel van het 
autoverkeer bezoekt het centrum. Op een ETW rijdt meer ‘eigen volk’ in plaats van bezoekers. De 
inrichting past beter bij een erftoegangsweg (ETW). Er wordt aan gewoond en gewerkt en er zijn geen 
fietsvoorzieningen.  
 
De maximum snelheid is op dit moment 50 km/u. Uit metingen blijkt dat 85% van het verkeer niet 
harder dan 38 km/u rijdt. 50% van het verkeer rijdt niet harder dan 30 km/u.  
 
Fietsvoorzieningen zijn in een 30 km/u zone niet gebruikelijk. Alle kruispunten zijn in een 30 km/u 
zone gelijkwaardig. Met de intensiteiten die zich hier voordoen zou dit zorgen voor congestie, vanaf de 
Westzijde moet men dan immers voorrang verlenen aan alle zijwegen.  
 
Om de verkeersveiligheid te waarborgen wordt de rijbaanbreedte aangepast. Het voorstel is een 
profiel aan te leggen van 6,60 meter breed. Dit is ongeveer een meter minder breed dan de rijbaan in 
de huidige situatie.  
 
Op de rijbaan worden 2 fietssuggestiestroken (dus zonder fietssymbool) aangebracht van 1,80 meter 
breed (incl. markering). De fietser krijgt hiermee een duidelijke plaats op de weg. Het wordt hierdoor 
voor de automobilisten makkelijker om in te schatten of zij wel of niet kunnen inhalen. Visueel 
versmallen de fietsstroken het profiel nog meer en dat remt de snelheid van het autoverkeer verder af.  
Op fietsstroken (dus mét fietssymbolen) mag men niet parkeren en ook niet stoppen. Dit is een 
probleem voor het laden en lossen van goederen en personen. Om deze reden worden er géén 
fietsstroken aangelegd, maar fietssuggestiestroken. De bebording E1 (parkeerverbod) kan dus niet 
komen te vervallen. Op termijn zal er een parkeerverbodzone kunnen worden ingesteld. 
 
Op het tracé liggen nu 3 voetgangersoversteekplaatsen (VOP’s). Eén is voorzien van een midden 
steunpunt (ca. 1,80 breed), één met een midden steunpunt (ca. 1,00 breed) én een zebra markering 
en één VOP met alleen een zebra markering. Het beleid van de gemeente stelt dat VOP’s alleen 
worden toegepast in uitzonderlijke situaties. Bijvoorbeeld waar grote concentraties voetgangers 
oversteken. Ook mogen de intensiteiten van het autoverkeer niet te hoog zijn, maar ook niet te laag (in 
een 30 km/u zone zijn in principe de intensiteiten zo laag dat een VOP niet nodig is). Bij een intensiteit 
van 1000 mvt/u of meer worden de hiaten tussen de auto’s te klein om 
nog veilig over te steken.  Afhankelijk van de locatie op het lint zijn de 
spitsintensiteiten hier maximaal tussen de 600 en 1000 mvt/u.  
 
Uit stedenbouwkundig oogpunt wordt ook ter hoogte van de 
Westzijderkerk het profiel met de fietssuggestiestroken doorgezet. Het 
oude lint wordt hiermee gecontinueerd. Het verkeer mag dan 50 km/u 
blijven rijden, voor zover men dit hier doet. Parkstraat en Tuinstraat 
sluiten met inritconstructies aan op de Westzijde. Bij inritconstructies 
steekt men feitelijk het trottoir over. Voetgangers hebben hierdoor 
voorrang op verkeer wat de zijweg inrijd en op verkeer wat de zijweg 
uitrijd. Om deze situatie te benadrukken is het van belang dat de 
verharding van het trottoir doorloopt over de inritconstructie. Zie het 
voorbeeld hiernaast. 
 
De bushaltes in het trottoir worden 18 cm hoog ten opzichte van de 
nieuwe rijbaan. De lengte van de bushaltes is geschikt voor bussen van 
maximaal 12 meter.  
 
Materialisering kan gelijk zijn aan de klinkers die nu op het gedeelte 
tussen Papenpad en Vincent van Goghweg liggen. Dus klinkers. De 
fietssuggestiestroken hebben een andere kleur (roder) en een ander 

Figuur 1 Voorbeeld 
doorlopende verharding bij 
inritconstructie 



 

formaat klinker dan de strook in het midden. De 1-1-streep bestaat uit witte klinkers. 
 

 
Figuur 2 Fietsstroken Westzijde – materiaalverschillen 

 
Het aantal parkeerplaatsen blijft gelijk of wordt uitgebreid. Langsparkeerplaatsen komen conform de 
Zaanse standaard op het niveau van het trottoir te liggen en zijn voorzien van een p-tegel.  
 
Zijstraten en inritten van woningen en bedrijven worden voorzien van inritbanden.  
 
Ruijterveer wordt ingericht als erf. Bij de inrit welke gevormd wordt door de brede trottoirband vanuit 
het centrumgebied, staan borden begin en einde erf (G5 en G6). Het gevolg hiervan is dat men in dit 
gebied alleen in de vakken mag parkeren. Er zijn geen trottoirs en alles ligt op hetzelfde niveau. De 
rechtstanden zijn niet langer dan 50 meter zonder snelheidsremmende maatregel. Er wordt haaks- en 
langs geparkeerd en opzicht van de rijloper die herkenbaar is door de molgoot. Om foutparkeren 
tegen te gaan worden er enkele bomen toegevoegd. 
 
 

Aandachtspunten: 
- Reigerstraat: Vanuit Overtuinen komt er een nieuwe langzaam verkeersverbinding die hier 

aansluit op de Westzijde. Vormgeving in de Reigerstraat is nog niet bekend. Omdat de 
Westzijde 50 km/u blijft op dit deel zal verkeer uit de Reigerstraat voorrang moeten verlenen. 
In verband met het matige zicht vanuit de Reigerstraat is dit de meest veilige oplossing ten 
aanzien van de fietsers. 

- Voorterrein Verkade: De hoofdingang voor vrachtverkeer en bezoekers van Verkade zal 
verplaatsen naar de Provincialeweg. Dat betekent dat deze ingang alleen nog door personeel 
gebruikt zal gaan worden. Met Verkade zijn gesprekken gestart vanuit het project Overtuinen 
om hier een ander invulling aan te geven.  

- Er wordt gekeken of de bevoorrading van de Action naar de achterkant kan. Dit is afhankelijk 
van de interne distributie. 

- Bebording is nog niet volledig. Er loopt nog een onderzoek naar de mogelijkheid om hier een 
zonaal parkeerverbod in te stellen. Dit zou voorkomen dat langs de hele Westzijde borden met 
parkeerverbod moet worden geplaatst.  

 
 


