
Overzicht maatregelen verbindingsweg 
Assendelft - Communicatieweg West

Bestaande T-kruising wordt  
rotonde

Bestaande T-Kruising Noorder-
pad en Noorderveenweg wordt 
in de toekomst vervangen door 
een rotonde. De ontwikkelaar 
van Kreekijk verzorgt dit.

Aanleg van twee drempels  
om snelheid te beperken. 
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Noorderpad

Aanleg van voorrangsplein naar 
sportpark de Omzoom.

Aanleg fiets stroken tussen Jaap 
Bootpad en aansluiting Noorder-
veenweg

Aanleg vrijliggend fietspad  
tussen Communicatieweg West 
en Jaap Bootpad. 

Jaap Bootpad

Jaap Bootpad

Inrichting berm nader te bepalen

Dit deel straks open voor al het 
verkeer. 

Oplossingsrichting: bestaande
rotonde vervangen voor kruis-
punt met verkeerslichten.  
Onderzoek naar oplossing  
loopt nu.

?

De verbindingsweg bestaat uit de bestaande 
wegen Noorderweg, deel van de Noorder-
veenweg dat nu door bouwverkeer wordt 
gebruikt en de Noorderveenweg tot en met 
rotonde Dorpsstraat.
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Aanleg vrijliggend fietspad van 
Noorderweg tot aan Parkrijklaan 
door projectontwikkelaar Kreekrijk.



Bestaande en te verwachte  
autobewegingen per 24 uur

De verkeersintensiteiten zijn het aantal voertuigen dat per 24 uur 
langskomen. Het betreft het heen en weer gaande verkeer. 
In de ochtend en avond rijden de meeste auto’s. Op basis van de 
modellen van de gemeente Zaanstad en de anonieme flowdata 
van telefoons en navigatie systemen wordt het model opgesteld.  

Het blauwe getal is de huidige verkeerintensiteit in 2019. 
Het groene getal geeft de intensiteit over 10 jaar weer, op basis 
van de huidige verkeerstoename per jaar. 

Het aantal opgegeven auto’s betreft het maximaal aantal.  
De berekening rekent zonder opstoppingen, drempels, verkeers-
lichten. Iedere rotonde, verkeersplein of verkeerslichten doet  
het aantal auto’s afnemen.

Wegvak- komgrens - Dorpsstraat

6600 6900 3600

cijfers 2019 cijfers 2030 met  
verbindingsweg

wegvakaanduiding

cijfers 2030 zonder  
aanpassingen

Wegvak- Groenedijk - Noorderweg

5400 5800 9600

Wegvak- komgrens - Dorpsstraat

6600 6900 3600

Wegvak- Noorderveenweg - Com.weg

10100 10300 7800

Wegvak- Dorpsstraat - Waterrijklaan

14300 15300 18800
Wegvak- Dorpsstraat - Dorpsstraat

7800 8700 14200

Wegvak- Noorderweg - Parkrijklaan

< 300 1200 7400

Wegvak- Gele Ring - Noorderveenweg

7000 6800 7300

Wegvak- Waterrijklaan - A8

16600 17600 20400

Wegvak- Dorpsstraat - N246

5200 5300 4900
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Wegvak- Noorderweg - Zuiderweg

5400 5700 2500

Jaap Bootpad

Jaap Bootpad

Sportpark de Omzoom



Detailkaart Noorderweg 
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Aanleg vrijliggend fietspad
door ontwikkelaar
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Rijweg - asfalt

Fietspad/fietsstrook - rood asfalt
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• Nieuw asfalt op de Noorderweg 

• Breed fietspad tussen Communicatieweg West en Jaap Bootpad

• Kruising met Communicatieweg veiliger voor fietsers
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Aanleg fiets stroken tussen Jaap 
Bootpad en aansluiting Noorder-
veenweg

Aanleg vrijliggend fietspad  
tussen Communicatieweg West 
en Jaap Bootpad. 

Aanleg van twee drempels  
om snelheid te beperken. 

Bestaande T-Kruising Noorder-
pad en Noorderveenweg wordt 
in de toekomst vervangen door 
een rotonde. De ontwikkelaar 
van Kreekijk verzorgt dit.
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Aanleg vrijliggend fietspad van 
Noorderweg tot aan Parkrijklaan 
door projectontwikkelaar Kreekrijk.



Waarom is een verbindingsweg nodig?

•   Verbetering bereikbaarheid en leefbaarheid Assendelft en Saendelft.
•   Vermindering file en overlast Communicatieweg -West en Dorpsstraat.
•   Bestaande bouwweg van Kreekrijk eerder toegankelijk voor verkeer dan 2026 

  (vastgelegd in bestemmingsplan Kreekrijk).
•   Betere verdeling verkeersstromen tussen Communicatieweg West en Noorderveenweg.
•   Meerdere mogelijkheden voor snel verkeer om in en uit de wijk te rijden. 
•   Door de aanpassing komt er meer verkeer op Noorderweg en de Noorderveenweg. Deze wegen 

zijn beter geschikt voor het afwikkelen van het verkeer dan de Communicatieweg West. 



Proces en planning

Informatiebijeenkomst voor de omgeving ✓  10 november 2021Presentatie ontwerp van de plannen

Reageren kan via het online reactieformulier op buitengewoon.zaanstad.nl,  
onder kopje Assendelft/Verbindingsweg Dorpsstraat Communicatieweg West ✓  Tot en met 15 november 2021Reageren op het ontwerp

✓  Eind november/begin december 2021Definitieve ontwerp naar de gemeenteraad

✓  Eind december 2021Besluit op ontwerp door gemeenteraad

Selectie aannemer

Volgorde van uitvoering:
• Aanpassing kruising de Omzoom
• Aanpassing kruispunt Parkrijklaan
• Aanpassing rotonde Noorderweg en Kreekrijklaan
• Aanpassing kruising Dorpsstraat Noorderveenweg (voor de definitieve 

   oplossing wordt u nog geïnformeerd)

Openstelling verbindingsweg

✓  Eind december 2021

✓  Start 2de kwartaal 2022

Start voorbereiding

Uitvoering

✓  Derde kwartaal 2023



Detailkaart Parkrijklaan 
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• Kruising wordt rotonde, verbetering veiligheid

• Het fietspad op rotonde wordt éénrichting

Bestaande T-kruising wordt  
rotonde

Legenda

Rijweg - asfalt

Fietspad/fietsstrook - rood asfalt

Voetpad

Berm

Watergang

Inrichting berm nader te bepalen

Aanleg vrijliggend fietspad van 
Noorderweg tot aan Parkrijklaan 
door projectontwikkelaar Kreekrijk.



Detailkaart de Omzoom

Noorderveenweg
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Jaap Bootpad

Aanleg van voorrangsplein naar 
sportpark de Omzoom.

Legenda

Rijweg - asfalt

Fietspad/fietsstrook - rood asfalt

Berm

Watergang

• Nieuw verkeersplein voor doorgaand verkeer

• Aparte rijstroken

• Verlaging snelheid

• Aanpassing groenstrook met wandelpad

Inrichting berm nader te bepalen

Aanleg vrijliggend fietspad van 
Noorderweg tot aan Parkrijklaan 
door projectontwikkelaar Kreekrijk.



Detailkaart Dorpsstraat –  
Noorderveenweg 

Oplossingsrichting: bestaande
rotonde vervangen voor kruis-
punt met verkeerslichten.  
Onderzoek naar oplossing  
loopt nu.

?

Legenda

Rijweg - asfalt

Fietspad/fietsstrook - rood asfalt

Berm

Watergang
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