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Inleiding door dagvoorzitter Monica Sommer
Monica heet iedereen welkom bij deze vierde themasessie. Vandaag is het onderwerp Mobiliteit en
Openbare ruimte.
Monica blikt terug op de eerdere sessies en de aanleiding: De eerste bijeenkomst ging over identiteit
en gebiedsmarketing, in de tweede sessie is gesproken over bedrijven en voorzieningen en de derde
bijeenkomst ging over wonen en de inclusieve wijk. De aanleiding voor het organiseren van deze
themasessies is om met elkaar, ontwikkelende partijen, adviseurs, bewoners, ondernemers en
gemeente, de ambities voor Kogerveldwijk verder uit te werken. In de eerdere analyse en het
Perspectief Kogerveldwijk 2040 zijn deze ambities benoemd en het is nu tijd ze concreet te maken en
verder uit te werken. Dit is de laatste inhoudelijke sessie. We hebben verschillende onderwerpen
verkend en behandeld. In het nieuwe jaar worden de conclusies van de verschillende themasessies in
samenhang bekeken en volgt een voorstel hoe we met de vraagstukken verder gaan.
Vandaag gaan we het hebben over mobiliteit en openbare ruimte. In Kogerveldwijk is het plan om
2500 woningen toe te voegen. Dit heeft uiteraard veel invloed op de openbare ruimte en de mobiliteit
in het gebied. We gaan aan de slag met de vraag of er genoeg ruimte is voor kwalitatieve, goede
openbare ruimte. We willen graag een openbare ruimte die uitnodigt om te gaan wandelen, fietsen en
verblijven en die ook aantrekkelijk wordt voor deelmobiliteit. Dit is met het toevoegen van 2500
woningen een belangrijke opgave.
Tijdens de eerdere bijeenkomsten hebben we geconstateerd dat Kogerveldwijk uit veel verschillende
buurtjes bestaat en dat dit een bijzonder patchwork oplevert. Dit is in de huidige situatie zo en we
hebben daarvan in de eerste sessie over identiteit gezegd dat het heel mooi zou zijn om dit vast te
houden en te versterken. Daarbij zou het mooi zijn om elk buurtje een eigen karakter te geven en een
bijzonder ankerpunt te maken. In de themasessie over bedrijven en voorzieningen hebben we
gesproken over wat prettige en goede plekken voor bedrijven en voorzieningen zijn en welke
combinaties je kunt maken in de verschillende delen van de wijk. Daarna hebben we het in de
bijeenkomst over wonen gehad over wat een inclusieve wijk is en over het vraagstuk t.a.v. betaalbare
koop en huur. De corporaties hebben een voorstel gedaan over hoe je doorstroom op gang kan
brengen.
Deze keer bespreken we de onderwerpen mobiliteit en openbare ruimte en de impact die het
toevoegen van 2500 woningen hierop heeft. Dit levert in ieder geval meer verkeer en auto’s op. In het
Perspectief zijn een aantal ambities benoemd: We willen betere verbindingen maken tussen de
buurtjes, we willen dat het station Kogerveld het kloppend hart wordt van de wijk en we willen binnen
en buiten fijne ontmoetingsplekken realiseren. Vandaag zoomen we in op wat nodig is om te lopen en
fietsen, hoe deelmobiliteit aantrekkelijk kan worden en hoe je prettige plekken om buiten te zijn maakt.
Het verhaal gaat vandaag over buiten en onderweg zijn.

Het programma heeft een zelfde opzet als voorgaande keren. Om iedereen op hetzelfde kennisniveau
te krijgen volgen er eerst drie presentaties en vervolgens gaan we uiteen in deelsessies.
Willem Snel van &Morgen begint met een mini-college over ontwikkelingen op het gebied van
mobiliteit en de betekenis daarvan voor Kogerveldwijk. Hij wordt gevolgd door Jan-Anne
Waagmeester van Goudappel, Dit bureau werkt momenteel in opdracht van de gemeente aan een
schetsontwerp voor de hoofdwegen in Kogerveldwijk. Hij neemt ons mee in de stand van zaken van
deze studie. Daarna komt Jeroen Ruitenbeek, supervisor MAAK.Midden. Hij geeft ons zijn visie op de
openbare ruimte in heel Kogerveldwijk.
Na de presentaties gaan we verder in breakout-sessies waarin we met de opdracht en vragen aan de
slag gaan.
Presentaties
De presentaties worden ook geplaatst op de Kogerveldwebsite: https://maakkogerveldwijk.zaanstad.nl
Presentatie Mobiliteit van de toekomst in de Kogerveldwijk door Willem Snel (Adviseur bij &Morgen)
Willem neemt ons mee in de toekomst van de mobiliteit in Kogerveldwijk, waar gaat dat naartoe en
wat is daarin belangrijk. Bureau &Morgen focust zich bij dit vraagstuk op de mens en het
gebruikersperspectief. Mobiliteit gaat vaak over asfalt, auto’s en parkeerplaatsen. Die zijn natuurlijk
belangrijk maar het begint bij de mens en een goede kwaliteit van leven. Mobiliteit is een
levensbehoefte en van belang voor levensgeluk. Bij de verdichtingsopgave in Kogerveldwijk verandert
de mobiliteit en openbare ruimte en dit vraagt veel van de wijk die er nu is. Ook spelen problemen
voor de toekomst zoals klimaatverandering, hittestress en wateroverlast mee. Daarnaast liggen er
uitdagingen op het gebied van de energietransitie, gezondheid (stikstof) en sociale inclusie die
allemaal, ook fysiek, een plek moeten krijgen. Een manier om ruimte te creëren is minder autogebruik
en stimuleren van wandelen en fietsen, OV gebruik en deelmobiliteit. Belangrijk voor Kogerveldwijk
hierin is om te investeren in routes voor langzaamverkeer, mobiliteitshubs (mogelijk deels gefinancierd
vanuit een Mobiliteitsfonds) en de nabijheid van openbaar vervoer en voorzieningen. Daarnaast kan er
gekeken worden naar deelgebruik van de ruimte en het delen van m2 voor verschillende doeleinden
en functies op verschillende momenten van de dag. Dit soort oplossingen zijn cruciaal voor de
leefbaarheid en toekomst van Kogerveldwijk.
Presentatie Verkenning hoofdinfrastructuur Kogerveldwijk door Jan-Anne Waagmeester (Adviseur bij
Goudappel Coffeng)
De studie richt zich op de hoofdinfrastructuur van Kogerveldwijk, te weten de Heijermansstraat,
Scholtenstraat en de Paltrokstraat. De opdracht is om een ontwerp te maken in aansluiting op de visie
uit het Perspectief Kogerveldwijk 2040. De focus ligt daarbij op de oversteekbaarheid en verbinding
tussen de buurten en om van de hoofdinfra aantrekkelijke stadsstraten te maken. Uitgangspunten zijn
daarbij het doorgaand verkeer door de wijk, de betekenis van het toevoegen van woningen op het
verkeer en de druk op de rotonde midden in de wijk. Conclusie is dat de rotonde in de toekomst de
druk niet aankan. De rotonde in de wijk wordt een kruispunt met verkeerlichten en op de kruispunten
van de Heijermansstraat zijn ook verkeerslichten nodig. De overige kruispunten kunnen gewone
voorrangskruispunten zijn. Ten noorden van de aansluiting met Oostzijderpark is één rijstrook per
richting voor de auto voldoende. Er wordt nu gestudeerd op goede en haalbare oplossingen om de
fietser en het openbaar vervoer prioriteit te kunnen geven.
Presentatie De openbare ruimte in de nieuwe Kogerveldwijk door Jeroen Ruitenbeek (supervisor
MAAK.Midden, Palmbout Urban Landscapes)
Jeroen laat ons zien dat in de toekomstvisie voor Kogerveldwijk 2040 er steeds meer gebouwd gaat
worden in de wijk. In het overzicht van de huidige plannen zien we dat er 2500 woningen bijkomen.
Hierdoor komt er veel mobiliteit bij en dit heeft weer gevolgen voor het ruimtebeslag en het milieu. In
het Perspectief is de ambitie geformuleerd om betere verbindingen tussen de verschillende buurten te
creëren en de oversteekbaarheid te verbeteren. Dit sluit mooi aan op de ambitie om langzaamverkeer
voorrang te geven. Wat betreft de huidige groenstructuren binnen de wijk zijn er veel aanzetten om
gemakkelijk tot een stadspark te komen. Wanneer je inzet op voetgangers en fietsers moet wel de
directe omgeving van het station Kogerveld op een hoger peil worden gebracht. Hier domineert nu
nog de auto. In de ontwikkeling van de wijk in de tijd is te zien dat het autogebruik en de aanpassing
hierop van de infrastructuur een steeds grotere rol is gaan spelen. De groenkwaliteit is door het
aanleggen van parkeerplaatsen steeds meer onder druk komen te staan. De huidige

verdichtingsopgave vraagt andere oplossingen voor de toekomst. Jeroen laat een voorbeeld zien van
een parkeergebouw met openbaar toegankelijke binnentuin bovenop de garage. Er moet voor de
toekomst gezocht worden naar dit soort slimme bouwkundige oplossingen en dubbelgebruik van de
openbare ruimte. Zo komt er meer ruimte voor vergroening en het inrichten van de straten zodat ze
geschikt zijn voor het toekomstige klimaat. Ook biedt dit kansen om terug te gaan naar de
cultuurhistorische waarden met de Zaanse structuur van dijken, linten en paden.
Deelsessies
Na kennis die we gekregen hebben in de presentaties in het plenaire gedeelte gaan we in de
deelsessies verder met een opdracht. We praten samen over de plekken waar mensen naar toe gaan
en de manier waarop ze zich van a naar b bewegen in de wijk en naar bestemmingen buiten de wijk.
In dat gesprek hebben we het over wanneer het aantrekkelijk wordt om op de fiets, lopend of met een
deelauto te gaan. Dit vanuit het idee dat de auto veel ruimte in beslag neemt en het gewenst is om
voldoende ruimte te houden voor kwalitatief goede openbare ruimte. In de bijlage vindt u de
opgehaalde informatie.
Enkele voorbeelden van uitkomsten uit de deelsessies:
Voor bestemmingen in de buurt van de wijk, zoals de Jagersplas en het Zaans Medisch Centrum,
waar je op de fiets naar toe gaat is het van belang dat er logische, sociaal veilige en aantrekkelijke
routes daar naar toe zijn. Je wordt zo weinig mogelijk gehinderd door verkeerslichten en je fietst er via
een aantrekkelijke groene route heen.
Voor bestemmingen verder weg, zoals werk in Utrecht, geldt dat het openbaar vervoer makkelijk te
bereiken moet zijn in Kogerveldwijk. De fietsenstalling, zowel bij je huis als bij het station zijn makkelijk
bereikbaar en toegankelijk. Er is voldoende plek. Een andere mogelijkheid is het gebruik maken van
een deelauto. Daarvoor geldt dat dit makkelijk in het gebruik moet zijn en op maximaal 200 tot 300
meter van je huis beschikbaar moet zijn.
Voor bestemmingen in de wijk zelf, zoals een restaurant, is het van belang dat je er zowel op de fiets
als lopend makkelijk kan komen via een veilige en aantrekkelijke, levendige route. Dit kan zowel door
het groen zijn als door een meer stadse levendige omgeving, zoals de Scholtenstraat. Er is weinig
vrachtverkeer.
De bonusvraag ging over hubs in de wijk. De discussie ging over het aantal hubs dat nodig is en waar
je deze het beste zou kunnen plaatsen. Belangrijk is daarbij uit te gaan van welke doelgroep je wil
bedienen: alleen de bewoners of is er ook een hub vlak bij het station voor bewoners én bezoekers én
mensen die in Kogerveldwijk en omgeving werken en aankomen op het station. Voor een hub bij het
station is het de vraag ook of je hier ook met een gewone auto kan parkeren (parkeergarage) of dat
het alleen voor fietsen en deelmobiliteit is, aangevuld met een aantal diensten. Op veel stations heb je
ook al OV-fietsen. Verder kan een hub op een plek waar je de wijk inkomt veel verkeer opvangen dat
anders de wijk in zou rijden met de auto. Ook is het te overwegen om een hub bij de Zaan te maken,
waar je ook kan overstappen naar een sneldienst over het water naar Amsterdam.

Na de deelsessies is via Mentimeter de volgende vraag gesteld aan de deelnemers:

Vervolg
De volgende en tevens de laatste bijeenkomst in deze reeks vindt plaats in januari 2021. Dan wordt
de (concept) Spelregelkaart besproken. De uitnodigingen hiervoor worden in december verstuurd en
aan de deelnemers wordt gevraagd om de uitnodiging vooral door te sturen aan andere mogelijke
geïnteresseerden uit hun netwerk.
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