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1 Bericht Fijn dat de gemeente aandacht heeft voor de bereikbaarheid van het 

bedrijventerrein Noordveld II. Maar het smaller maken van de weg is geen 

goed idee. De gedachte dat de snelheid verminderd wordt door smaller weg 

is in de parktijk niet zo. Het wordt dan het recht van de brutaalste die de 

ruimte meent en de andere weggebruikers op het fietspad of de berm 

indrukt. Dat wil je niet met vrachtwagens en veel bestelbussen in het 

verkeer. De snelheid is er nu al niet , daar het wegdek erg slecht en 

hobbelig is. 

Regelmatig zijn er vrachtwagens op deze weg geparkeerd omdat ze aan het 

laden of lossen zijn bij bedrijven. Dat maak het regelmatig tot onveilige 

sytuatie voor fietser en ander verkeer in de huidige vorm van de weg. 

Speciaal bij de inrit van Floris staan dagelijk wel een vrachtwagens op de 

weg te wachten tot ze het terrein op kunnen. Die inrit is in een bocht dus niet 

handig voor het veilig inhalen. De meeste gebruikers van de weg rijden in 

het midde, omdat er geen markering van de rijbanen is (geen middelijn) heel 

onveilig. Het zou de veiligheid tengoed komen als er wel een middelijn zou 

zijn. Blijkbaar hebben weggebruiker dat nodig. Deze weg is al voorzien van 

fietspaden aan beidzijden van de weg. 

Door de rijbaan te versmallen naar 7,0 m (3m plus 2 keer 2m fietsstroken) 

komt er een ander beeld van de weg. Hierbij is de ervaring dat de 

verkeersdeelnemer zich aanpast met zijn snelheid. 

Nu is de snelheid geen issu, maar staks als de weg geasfalteerd wordt kan 

men wel sneller gaan rijden. 

Door de huidige suggestiestroken te vervangen door fietsstroken mag er niet 

meer worden geparkeerd of geladen/gelost. Daarmee willen we de weg 

veiliger maken voor fietsers. 

De komende jaren zullen fietsers richting Brokking/Knollendam via de 

Vlasblomweg / Witte Paardweg fietsen ivm stremming Noorddijk bij Meneba.

2 Wellicht nog een suggestie die niet in het plan staat: bankjes of picknicktafel 

voor gebruik tijdens de lunchpauze. Er maken veel mensen rond het 

middaguur een wandelingetje.

Deze wens is niet verwerkt. Een gebiedsontsluitingsweg leent zich niet als 

verblijfsgebied.

3 Betere bewegwijzering met leesbare verwijzing naar huisnummers. Er wordt 

hier heel wat afgezocht omdat de nummering vreemd loopt.

Verduidelijking van de huisnummeraanduiding is aan het ontwerp 

toegevoegd binnen de projectgrenzen.

4 Het creëren van een verkeerslicht bij de Ned Benedictweg zal de uitstroom 

vanuit Noorderveld II en wijk Brokking niet ontlasten. Dit probleem zal alleen 

maar groter worden wanneer er meer woning bijgebouwd worden oa project 

Meneba. 

Een uitstroom van de wijk vanuit een andere richting zal in de toekomst 

noodzakelijk worden. Het einde van de Noorddijk is inmiddels een fietspad 

geworden, 2 jaar geleden werd beloofd dat dit een fietspad zou worden waar 

auto's te gast zouden zijn. Het schrappen van deze uitvalsweg is een groot 

gemis en onderdeel van het probleem voor de drukte op bovengenoemde 

kruising. Tevens is de staat van het wegdek van de Noorddijk zeer slecht 

(veel kuilen). Deze moet ook hoog nodig worden aangepakt! 

De aangebrachte verkeerslichten kunnen de stroom auto's de komende 

jaren goed verwerken. 

De toezegging om auto te gast is op fietspad naar Knollendam in te voeren is 

ons onbekend. De Noorddijk wordt de komende jaren opgeknapt.

5 Beste Heren gem. Zaanstad, Het is voor de bewoners van Brokking onveilig, 

de ambulance, politie, brandweer kunnen niet snel ter plaatse zijn. De meest 

veilige en simpele oplossing is om de Noorddijk weer open te stellen voor de 

bewoners en dienstverlenende voertuigen. Een bewonersvergunning, 

bestemmingsverkeer of een eenrichtingsverkeer richting West Knollendam 

zorgt dat de bewoners het gebied kunnen verlaten. In onze vorige gemeente 

hebben ze camera’s geplaatst voor het tegengaan van het sluipverkeer. Het 

onveilige aandachtspunt is de Witte Paardweg en de aansluiting naar de 

Noorddijk, hier staan vaak vrachtwagenscombinaties (ook s’nachts) die de 

doorgang hinderen of versperren, idem de Zandbank heeft vrachtverkeer 

dat op elkaar moet wachten bij het in- en uitrijden en de doorgang verspert. 

Een brug tussen Witte Vlinderweg en de Noorddijk, de Bonte Kraaiweg en 

de Noordijk, en de Witte Vlinderweg naar Bonte Kraaiweg biedt ook 

mogelijkheden om uit het gebied te kunnen komen. 

Opties voor alternatieve ontsluiting van Noorderveld I en II vallen buiten de 

projectscope. Deze worden wel beschouwd in het Mobiliteitsplan Noord.

6 Om vanaf de Witte Paardweg op de Ned. Benedictweg te komen zal je 

flinke lef moeten hebben om ertussen te kunnen komen, de auto’s rijden 

vanaf Wormer met zeer hoge snelheid de brug af, ik hoop dat de 

aanpassingen van dit kruispunt deze problemen zullen oplossen. 

Inmiddels zijn de werkzaamheden bij het kruispunt Ned Benedictweg - Witte 

bijlweg afgerond. De VRI is in gebruik genomen, waardoor het kruispunt 

inderdaad veiliger wordt.

7 allereest fijn dat eea aangepakt wordt. Als bewoner van brokking vraag ik u 

graag om de noorddijk weer open te stellen voor lokaal verkeer en er, zoals 

door de gemeente en de ontwikkelpartijen destijd gecommuniceerd aan de 

brokking kopers en aan de bewoners van westknollendam, een auto te gast 

situatie van te maken. (note: Er is door ons nooit gevraagd om verbreding 

van de noorddijk.) Dat zal veel verkeersdruk schelen tijdens de aanpak van 

de Vlasblomweg en ook zeker tijdens de ontwikkeling van Nemeba en 

daarna. Alle verkeer MOET momenteel Via vlasblomweg wat met 

bouwverkeer erbij voor een enorme verkeersdruk zal zorgen en wellicht 

gevaarlijke situaties. Vriendelijke groet

Wij kennen geen toezegging dat Noorddijk open blijft voor auto's.

We knappen de route naar Ned Benedictweg juist op. De aangebrachte 

verkeerslichten kunnen stroom auto's en bouwverkeer veel beter reguleren.

8 Aangaande de herinrichting van de Vlasblomweg - Witte Paardweg. - 

probeer fietsers en voetgangers te stimuleren om vanaf de Ned. 

Benedictweg te kiezen voor de route richting de Noorddijk; - probeer de 

Vlasblomweg en de Witte Paardweg fiets- en voetgangersluw te maken; - 

fietspad langs Vlasblomweg en Witte Paardweg eigenlijk alleen te gebruiken 

voor mensen die op het industrieterrein werkzaam zijn

Zie ook de beantwoording bij vraag 1.

OVERZICHT VRAGEN EN ANTWOORDEN Vlasblomweg e.o.

Vraag en antwoord uit reactieformulieren Vlasblomweg.xlsx 1 van 2



d.d. 02-12-2021

NR. VRAGEN / WENSEN ANTWOORD

OVERZICHT VRAGEN EN ANTWOORDEN Vlasblomweg e.o.

9 Hou de rijbaan van de Vlasblomweg zo breed dat 2 vrachtwagens elkaar 

kunnen passeren zonder dat men de fietsstrook dient te gebruiken

Zie ook de beantwoording bij vraag 1.

10 Op de Vlasblomweg bevinden zich diverse in- en uitritten waar 

vrachtwagens gebruik van maken, dit moet in de toekomst ook veilig blijven 

kunnen. 

De bestaande inritten kunnen in de toekomstige situatie ook in gebruik 

blijven.
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