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Aanleiding 

De asfaltverharding van de Westzanerdijk (WZD) vertoont ernstige scheurvorming overlangs. Mede 

door de leeftijd van de verharding is dit de aanleiding voor het opknappen van de verharding van 

zowel rijweg als naastgelegen parkeerplaatsen en trottoirs. Als projectgrenzen wordt daarbij 

aangehouden: de Aris van Broekweg aan de oostzijde en het plateau op de Ringweg aan de 

westzijde. 

Er wordt gebruik gemaakt van de gelegenheid om het ontwerp van de verharding te beoordelen en te 

toetsen aan de eisen, die de gemeente en stakeholders stelt aan deze dijkweg, die onderdeel 

uitmaakt van de Noorder IJ- en Zeedijk. 

 

Beleidsvrijheid / -ruimte (wettelijk kader) 

Volgende beleidsstukken hebben raakvlakken met het ontwerp van de WZD en waar het ontwerp 

(zoveel mogelijk) aan moet voldoen: 

- Notitie Linten, Dijken, Paden (gemeente Zaanstad) 

- ZMP (Zaans Mobiliteitsplan, gemeente Zaanstad) 

- Beeldkwaliteitsplan Buitengebied Zaanstad (gem 

- Concept Westzanerdijk Bestrating 03/02/2021 (Prov. NH) 

- Verhardings-onderzoek ZWD (firma Grondslag) 

- Advies Fietsersbond Overtoom en Westzanerdijk 

- WIORZ en CROW richtlijnen 

 

Schouw 

Op 1 maart 2021 heeft er een schouw plaats gevonden op de WZD. De meest opvallende zaken: 

- De WZD heeft verschillende sferen. Vanaf de Aldi heeft de WZD een stadse sfeer. Maar 

naarmate je dichter bij de Overtoom komt krijgt de WZD steeds meer een landelijk sfeer. De 

WZD verandert geleidelijk van een stadse- naar landelijke sfeer.  

- De dijk is herkenbaar als kronkelig en landschappelijke ader. 

- De WZD is onderdeel van de Noorder IJ-en Zeedijken (Cultuurhistorisch Monument).  

- Smalle rijbaan 

- Ontbrekende (doorlopende) looproute. Daarom lopen er veel mensen over de rijbaan 

- De bestaande wegversmallingen zijn niet veilig ingericht en in slechte staat 



- Op sommige plekken heeft de WZD een rommelig straatbeeld 

- De WZD maakt onderdeel uit van regionaal fietsroutenetwerk 

- De WZD is een vrachtwagenroute voor een aantal bedrijven aan deze dijk 

 

Tellingen geparkeerde voertuigen 

Om te kunnen beoordelen of de dijk voldoende parkeerruimte biedt, zijn tellingen uitgevoerd van 

geparkeerde auto’s. De tellingen hebben op verschillende tijdstippen van de dag plaats gevonden om 

een goed beeld te krijgen van de vraag naar parkeerruimte. 

De resultaten zijn als volgt: 

- De parkeerbezetting overdag is gemiddeld 65-68%. Parkeerbezetting avond is gemiddeld 

circa 70% 

- Vanaf de Ringweg wordt de parkeerbezetting steeds hoger naarmate je dichter bij de Aris van 

Broekweg komt.  

- De parkeerdruk op de WZD tussen Westerwindpad en Aris van Broekweg is verreweg het 

hoogst. Soms tot wel meer dan 100%. 

Er kan geconcludeerd worden dat er in het algemeen genoeg parkeerplek is op de WZD, behalve 

tussen het Westerwindpad en de Aris van Broekweg. In dit gedeelte is het noodzakelijk om tenminste 

het aantal parkeerplaatsen te behouden en indien mogelijk uit te breiden. 

 

Reacties bewoners 

Op 23 februari 2021 is een brief naar bewoners gestuurd. Bewoners zijn geïnformeerd over de 

geplande werkzaamheden van de WZD. Tevens zijn bewoners bevraagd of ze nog suggesties of 

wensen hebben die de wij kunnen meenemen in het ontwerp. Wij hebben circa 80 reacties gekregen. 

Hieronder de meest voorkomende reacties: 

- Maatregelen aanleggen tegen hard rijden autoverkeer 

- Is éénrichtingverkeer tussen Aris van Broekweg en Ringweg een oplossing? 

- Toepassen van klinkers om snelheid te remmen (zoals Westzaan) 

- Toepassen fietsstroken met rood asfalt (zoals Nauerna) 

- Verkeerssluizen verwijderen of veiliger maken 

- Auto te gast 

- Gehele weg één verhardingstype 

- Verbod voor vrachtauto’s 

- Oversteekplaats bij Aldi/Mandelaweg 

- Meer parkeerplaatsen en ook bij boerderij Fronik 

- Bij de parkeervakken geen varkensruggen 

- Trottoirs en wandelpaden doorlopend langs gehele dijk 

- Verbreden trottoir bij WZD 128-130 en 120 richting Aldi en verwijderen obstakels 

- Rekening houden met rolstoelers 

- Opstelplaatsen rolcontainers waar deze niet bij huis kan 

- Voorkomen blokkade opgangen 

Daarnaast heeft de Fietsersbond ook een advies gegeven: 

- Rijbaan van asfalt 

- Inrichting als een fietsstraat 

- Huidige versmalling weghalen. Indien nodig sinusdrempels maar geen versmallingen. 

- Fietsers op de WZD in de voorrang 

- Drempel op de Ringweg vlak voor de kruising met de WZD 

 

Uitgangspunten en randvoorwaarden 

Voor de nieuwe inrichting wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met hierboven gemelde punten. 

In verband met de beschikbare ruimte zijn niet overal de geldende CROW-richtlijnen te behalen, 

waardoor op sommige plekken is gekozen voor het opnieuw terugbrengen van de huidige 

maatvoering. 

 

Algemene uitgangspunten 

Het ontwerp sluit aan op de bovengenoemde sferen. 

- Het nieuwe ontwerp straalt zoveel mogelijk eenheid uit; er is continuïteit. 



- Paden buiten de bebouwing zijn half verhard. 

- Paaltjes zijn verwijderd met uitzondering van kruispunt A. Roggestraat i.v.m. schoolzone. 

- Het profiel is breed genoeg voor het tegelijk passeren van twee auto’s. 

- Een doorlopende looproute langs de dijk is voor zover mogelijk in het nieuwe ontwerp 

opgenomen. 

 

Specifieke uitgangspunten Ontwerp 

 

Profiel 

De gewenste afmetingen van het profiel zijn: 

 rijweg breed 4,80m 

 parkeerstrook breed 1,80m, op (hoogte) trottoir waar trottoir aanwezig 

 trottoir breed 1,20m, verhoogd tot huis nr. 140 noordzijde en nr. 141k zuidzijde 

 loopstrook tenminste 0,90 m  

 

Verkeersmaatregelen 

Verkeersmaatregelen tegen te hoge snelheid van motorvoertuigen zijn noodzakelijk. Daarom: 

- Plateaus ter plaatse van de kruispunten handhaven, maar geheel uitgevoerd in asfalt 

(voorkomen van trillingen) met een hoogteverschil van 8cm en sinusbogen behorend bij 

snelheid van 30km/uur. 

- Drempels in plaats van de bestaande wegversmallingen/sluisjes. Specificaties zoals genoemd 

bij plateaus. Drempels aanbrengen op strategische punten, waar de afstand tot woningen 

groot is. (3 stuks t.p.v. Joodse begraafplaats, huis nr. 388a en 458) 

- Toepassen inritconstructie aan het einde van de Aris van Broekweg. 

- Toepassen fietsstraat zonder middenstrook van Aris van Broeckweg tot de Joodse 

begraafplaats. 

 

Materialisatie 

De volgende materialen zijn in het ontwerp toegepast: 

- Rijbaan geheel in bruinrood asfalt (fietsstraat) 

- Trottoirs en parkeervakken gebakken materiaal (klinkers waalformaat) met kleur gelijkend aan 

asfalt 

- Geen paaltjes m.u.v. Julie-palen en GY-palen Noorder IJ- en Zeedijk. 

- P plaats huis nr. 476 met grasroosters in plaats van asfalt en BSS met uitzondering van de 

route naar de brug, waar het asfalt wordt gehandhaafd 

- Looppad in de berm huis nrs. 217-225 zuidzijde: halfverharding 

 

Parkeren 

Uitgangspunt is het handhaven van het aantal parkeerplaatsen. 

- Varkensruggen naast de P vakken niet terug te laten komen 

- Varkensruggen wel toepassen aan de kopzijde van de P vakken ter plaatse van de 

trappen/entrees van de onderaan gebouwde woningen. 

- Parkeerterrein nr 472 wordt ingericht met grasroosters, waarbij de oorspronkelijke dijkligging 

wordt gemarkeerd met behulp van betonnen banden, verzonken in het maaiveld. 

- Parkeerplaatsen op zelfgebouwde constructies respecteren 

 

Huisvuilcontainers 

- Aanbrengen van de mogelijkheden voor het plaatsen van huisvuilcontainers aan de straat 

t.b.v. ophalen huisvuil (geen permanente opstelplaatsen). 

 

Schoolzone 

(terug) aanbrengen van tekst “schoolzone” op de nieuwe verharding: 

- tussen Aldi en Adriaan Roggestraat 

- ter hoogte van huis nr. 117/119 

Daarbij rechts van de rijweg hoge Julie-palen plaatsen. 

Op het kruispunt met de Adriaan Roggestraat aan 3 zijden lage Julie-palen plaatsen 



 

 

Toelichting uitgangspunten en randvoorwaarden 

 

Verharding trottoirs en parkeervakken 

Vanwege het cultuurhistorische karakter als bepalend lint voor Zaanstad, wordt gekozen voor 

gebakken verharding in de trottoirs en parkeervakken (met inachtneming van advies vanuit “Linten, 

Dijken, Paden”). Deze doen meer eer aan het historische karakter van de dijk. Het is de bedoeling de 

continuïteit van de dijk te versterken door de gebakken materialen zoveel mogelijk door te laten lopen 

en te laten terugkomen. 

 

Inritconstructie Aris van Broekweg 

Aanleiding voor deze wijziging zijn klachten over te hoge rijsnelheid vanaf de Aris van Broekweg de 

Westzanerdijk op in westelijke richting; het kruispunt is te groot en de entree naar 30km/uur-zone 

komt niet uit de verf. 

Door het toepassen van een inritconstructie aan het einde van de Aris van Broekweg: 

- Wordt de snelheid meer geremd 

- Wordt de entree naar 30km/uur-zone duidelijker 

- Loopt het profiel/karakter van de Westzanerdijk beter door over de Noorder IJ- en Zeedijk 

- Heeft het verkeer vanuit de Aris van Broekweg een beter overzicht over het kruispunt 

- Heeft het verkeer op de Westzanerdijk voorrang op verkeer komende vanaf de Aris van 

Broekweg 

 

Fietsstraat versus rijweg 

Gelet op de hoge fietsintensiteiten, het feit dat de WZD een fietsroute is, het advies van de 

fietsersbond, de aanwezigheid van woningen tot aan de Ringweg en de wens van bewoners is er 

gekozen om op de WZD vanaf de Aris van Broekweg een fietsstraat aan te leggen tot aan de 

Ringweg. Er wordt gekozen voor roodbruin asfalt waardoor de fiets een hogere prioriteit krijgt dan de 

auto. 

 

Afweging einde fietsstraat: 

Vanuit verkeersoogpunt is het wenselijk om op de gehele WZD een fietsstraat aan te leggen vanaf 

de Aris van Broekweg tot de Ringweg omdat 

- De verkeersveiligheid over de hele dijk wordt verbeterd. Met een fietsstraat wordt voor het 

verkeer duidelijk dat fietsers (en in mindere mate de voetgangers) een hogere prioriteit 

hebben dan auto’s; de auto is te gast. 

- Bewoners langs de Westzanerdijk tot aan de Ringweg hebben de wens om fietsvoorzieningen 

(fietsstraat dan wel fietsstroken) te treffen. 

- De Fietsersbond adviseert de gemeente om over de gehele lengte van de WZD een 

fietsstraat aan te leggen in de voorrang. 

- Met een fietsstraat heb je een goede aansluiting op het toekomstige profiel Overtoom. Wel 

moet het profiel op de Overtoom nog definitief worden besloten. Maar het is waarschijnlijk dat 

er fietsstroken worden aangelegd op de Overtoom. 

- In het Zaans Mobiliteits Plan (ZMP) wordt het fietsgebruik zoveel mogelijk gestimuleerd. De 

aanleg van een fietsstraat past hierbij. 

Verder zal het ontwerp voldoen aan de CROW-richtlijnen. Concreet betekend dit dat er op de 

kruisingen verhoogde gelijkwaardige kruispunten komen en op de lange rechtstanden op strategische 

locaties drempels komen. Let wel: gelijkwaardige kruispunten is tegen het advies van de fietsersbond. 

De fietsersbond wil graag de fietsstraat in de voorrang, maar dat is echter niet conform de landelijke 

richtlijnen van een 30km zone. 

 

Vanuit landschappelijk oogpunt is het wenselijk de fietsstraat slechts toe te passen tot aan de 

Joodse begraafplaats. Een fietsstraat heeft namelijk een stedelijk karakter. Dit komt overeen met de 

stedelijke sfeer van de WZD tussen Aris van Broekweg tot Joodse begraafplaats. 

Vanaf de Joodse begraafplaats verdwijnt het beeld met aan weerszijden bebouwing, parkeren en 

verharding en ontstaat een groenere uitstraling van de dijk. Aan de zuidzijde ligt het volkstuinen-



complex en aan de noordzijde het veenweidegebied. Dit verschil in karakter en uitstraling is van 

dusdanig belang dat beter kan worden gekozen voor een andere inrichting met zo min mogelijk 

verharding, verkeerskundige elementen en een sobere uitstraling. 

Door de weg in te richten met zwart asfalt en niet als fietsstraat, ontstaat niet alleen een verschil in 

uitstraling, maar ook een verschil in gebruik. Dit is in overeenstemming met het huidige gebruik ten 

gevolge van de bedrijven, die langs het betreffende gedeelte zijn gevestigd. Er zou dan wel harder 

kunnen worden gereden dan in de fietsstraat. Het toevoegen van een extra plateau of drempel zou 

dat kunnen verhelpen.   

 

 

 

Bevoorrading Aldi 

In de huidige situatie rijden bevoorradingswagens vanaf de Aris van Broekweg achteruit naar het 

losdock van Aldi. De bocht van de insteekhaven is daarop ontworpen. Wenselijk is om uit westelijke 

richting achteruit direct de insteekhaven in de rijden vanwege de kortere achteruitrij-afstand. Het is 

echter niet bekend of Aldi gaat verhuizen of op de locatie blijft. Daarom wordt de situatie niet 

gewijzigd. 

 

Trottoir bij Aldi 

Het trottoir langs de woningen met huis nrs. 89 en 91 tegenover Aldi is smal. In het nieuwe ontwerp 

trachten het trottoir hier tenminste 1,50m te maken. De breedte van de rijweg van 6,25m handhaven 

ten behoeve van de bevoorradingswagens van Aldi. 

 

Trottoir huis nr. 128-130 

Tussen huis nr. 128 en 130 is het trottoir (aan de noordzijde) smaller dan de aansluitende trottoirs. 

Het trottoir verbreden naar breedte van aansluitende trottoirs; kadastergrenzen laten dit toe. Om de 

bomen te ontzien NIET het talud aanvullen, maar gebruik maken van liggende L-elementen als 

opsluiting. 

De schuttingen van de huizen 128 en 130 moeten hiervoor worden verplaatst respectievelijk ingekort. 

Een verzoek aan de bewoners is legitiem, omdat de schuttingen buiten de eigendomsgrens staan. 

 

Aansluiting Westerwindpad 

Bij het kruispunt Westerwindpad is het trottoir aan de zuidzijde smaller dan de aansluitende trottoirs. 

De oostelijke bocht Westzanerdijk-Westerwindpad is krap voor vrachtverkeer van en naar het 

agrarisch bedrijf aan het Westerwindpad. Trottoir en bocht worden in het nieuwe ontwerp 

geoptimaliseerd. (kadastergrenzen laten dat toe). 

 

Looppad 141-145 

Tussen huis nr. 141k en 147 is er geen looppad langs de dijk; wandelaars maken gebruik van de 

rijweg, wat minder wenselijk is.  

Er is een mogelijkheid om beneden/onder langs te lopen, maar dan moet gebruik worden gemaakt 

van een steile betonnen trap naast 141k. Beneden blijven lopen is niet mogelijk, omdat huizen met 

nrs. 145k en 147 tegen de teen van de dijk zijn gebouwd (in tegenstelling tot de andere huizen) en 

geen ruimte is voor trottoir; wandelaars moeten met een trap weer omhoog. 

Het trottoir door laten lopen langs de rijweg tussen 141k en 149 is niet mogelijk, omdat de dijk 

onvoldoende breed is en er onvoldoende mogelijkheid is de dijk te verbreden. 

Besloten is verharding aan te leggen met schuine delen op het talud van de dijk om een doorlopende 

looproute te bewerkstelligen. Dit gebeurt in overleg met HHNK. 

 

Haaks parkeren huis nrs. 438 en 440 

In de huidige situatie zijn hier een aantal parkeervakken met haaks parkeren. Dit past niet in het 

beoogde beeld van de dijkweg. De parkeervakken bevinden zich op terrein van HHNK, dat de 

parkeervakken niet heeft aangelegd noch toestemming heeft gegeven voor aanleg. Omdat de 

parkeervakken al minstens sinds 2006 in gebruik zijn, is besloten de situatie te laten zoals het is. De 

nieuwe parkeervakken met nieuw materiaal zonder biggenruggen worden in het ontwerp voorlangs de 

vakken doorgetrokken. 



 

Parkeerplaats nabij Ringweg 

Tussen huis nr. 476 en 478 is een stukje niemandsland met parkeerplaatsen. Ooit zat hier een bocht 

in de dijk. In het kader van vergroening en met het oog op de geschiedenis dit deel opnieuw inrichten 

met gras, waarbij verzonken betonnen banden de oorspronkelijke ligging van de dijk met rijweg aan te 

geven. Ter plaatse van het bereden gedeelte gebruik maken van grasroosters. Het asfalt verwijderen 

met uitzondering van de toegang naar de brug. 

 

 

Verhardingsconstructie 

Aanleiding voor het opknappen van de verharding van de Westzanerdijk zijn scheuren in het asfalt 

van de rijweg. De firma Grondslag heeft de constructie onderzocht en advies gegeven om de 

verharding te herstellen, waarbij een levensduur van 25 jaar uitgangspunt is. Daarbij heeft Grondslag 

voor enkele gedeelten enkele keuzemogelijkheden gegeven. In overleg met de opdrachtgever Ruud 

van Zijl is gekozen de verharding als volgt te herstellen of vervangen: 

 

Plateau kruispunt Ringweg 

Niet opknappen, meenemen in WZD deel 2 west van Ringweg 

Scheur op aansluiting rijweg WZD vullen 

 

Tussen 15 en 250m vanaf plateau Ringweg: 

Asfalt op zand vervangen door 160mm asfalt op 200mm menggranulaat en funderingswapening 

 

Tussen 250m en 1350 vanaf plateau Ringweg: 

55mm profielfrezen en 80mm asfalt met gemodificeerde bitumen aanbrengen 

 

Tussen 1350m vanaf plateau Ringweg tot aan elementenverharding bij huis nr. 120: 

70mm profielfrezen en 70mm asfalt aanbrengen 

 

Van huis nr. 120 tot iets voorbij Aris van Broekweg: 

Elementenverharding vervangen door 160mm asfalt op 200mm menggranulaat 

 

Nadere informatie in de onderzoeks- en adviesrapportage van de firma Grondslag 

 

 

 

 

  



 

Overige aspecten 

 

Verkeersmaatregelen 

Ondanks verzoeken van bewoners wordt geen éénrichtingsverkeer ingevoerd; het invoeren van 

éénrichtingsverkeer zal de rijsnelheid alleen maar doen toenemen. Daarnaast zouden bewoners 

steeds moeten omrijden om naar centrum Zaandam te rijden. 

Ondanks verzoeken van bewoners zal geen verbod op vrachtwagens worden ingesteld; er zouden 

dan vele ontheffingen moeten worden verstrekt voor vuilnisauto’s, verhuizers, leveringsbedrijven en 

andere dienstverlenende bedrijven. 

Ondanks verzoeken zullen er geen voetgangersoversteekplaatsen worden aangelegd, omdat er te 

weinig oversteekbewegingen zijn en de rijsnelheid in de nieuwe situatie beter wordt beheerst. 

 

Schoolzone 

Een goede schoolzone kan in aanmerking komen voor subsidie. 

 

 

 

Straatmeubilair 

Voor de lichtmasten moet er worden gekeken naar het toepassen van een mast die beter past bij het 

historische karakter van de dijk. Echter zijn de masten reeds kort geleden vervangen, dus moet er 

worden gekeken of er voor deze masten een andere bestemming is te vinden, of dat er gekozen moet 

worden om de masten niet mee te nemen in het ontwerp.   

Vanuit de visie van de buurtbewoners is naar voren gekomen dat er veel waterrecreatie is en dat er 

weinig openbare aanlegplaatsen zijn. In het gazon tegenover nr. 123 en 125, onder de aanwezige 

kastandjes, is daar eventueel plek voor het realiseren van een aanlegsteiger met evt. zitgelegenheid.  

 

Vegetatie 

Waar mogelijk wordt het landschappelijk karakter van de dijk versterkt. Dit wil zeggen dat het 

kronkelende profiel, groene uitstraling en doorzichten richting het open en groene landschap 

behouden, dan wel versterkt worden. Door de functie van de WZD als waterkering, is het niet mogelijk 

om bomen te planten. De taluds (HHNK) kunnen als belangrijke ecologische corridor functioneren, 

door de inrichting en het beheer goed af te stemmen op de aanwezige flora- en fauna. 

 

 

Duurzaamheid 

Er wordt gekeken naar het hergebruiken van zoveel mogelijk aanwezig materiaal. Dit om zo de 

ecologische footprint van het project te minimaliseren en te besparen op de CO2 uitstoot. Voor dit 

project zijn de aanwezige stootbanden en evt. trottoirbanden de meest voor de hand liggend om te 

kunnen hergebruiken. Deze worden daarom onderzocht op kwaliteit, om te kijken hoe lang het 

materiaal nog mee kan.  

 


