
 
 
 
 
 
 
Geachte wethouder Litjens (verkeer) en wethouder van de Burg (Ruimtelijke Ordening) 
 
Cc: directie Ruimte en Duurzaamheid (voorheen Dienst Ruimtelijke Ordening, gemeente 
Amsterdam). 
 
Onderwerp: onderzoeksgebied naar brug over IJ uitbreiden met de Zaanstreek 
 
De Zaanstreek en regio Amsterdam zijn in vele opzichten met elkaar verbonden. Heel veel 
bewoners pendelen dagelijks tussen de Zaanstreek en Amsterdam. De bewoners reizen per trein, 
bus, auto of fiets. De afgelopen jaren zijn er verbeteringen gekomen voor het treinverkeer door 
een frequentere verbinding, de bus wordt verbeterd door verschillende projecten op de busroute 
(Zaancorridor). Het reizen per auto is verbeterd doordat de tweede Coentunnel gereed is. 
Fietsers zijn nog altijd aangewezen op de pont. De Hempont vaart slechts drie keer per uur. 
Ondanks dit wordt de pont elk jaar drukker en drukker. 
Het is belangrijk dat ook  voor de fietsers uit de Zaanstreek naar Amsterdam een kwaliteitsslag 
gemaakt wordt.  
 
We vinden het erg goed dat u najaar 2014  opdracht heeft gegeven aan de directie Ruimte en 
Duurzaamheid van uw gemeente om een verkennend onderzoek te doen naar een betere 
verbinding of verbindingen over het IJ. Verschillende locaties en mogelijke verbindingen  (meer 
ponten of een brug, of een combinatie) worden hiervoor bekeken.  
Ons verzoek is om het onderzoeksgebied te verbreden. Naast Amsterdam Noord moet ook 
gekeken worden naar een locatie in westelijke richting, richting de Zaanstreek. Indien ook de 
Zaanstreek, waaronder Zaanstad met z’n 150.000 inwoners, profijt kunnen hebben van extra 
verbindingen geeft dit een kwaliteitsimpuls van formaat aan de fietsverbindingen over het IJ en/of 
Noordzeekanaal tussen de regio Amsterdam en de Zaanstreek.  
Voor een goede verbinding voor fietsers is een fijnmazige netwerk van fietspaden/verbindingen 
nodig. Het toekomstig  snelfietspad tussen Amsterdam en Zaandam is daarvan een goed 
voorbeeld. 
Goede verbindingen voor fietsers dragen bij aan duurzame verbindingen in onze regio die steeds 
stedelijker wordt.  
 
Graag denken we mee over het onderzoek en lichten we dit verzoek mondeling toe. We zijn zeer 
benieuwd naar uw reactie op ons verzoek. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Fietsersbond Zaanstreek 
Fietsersbond Amsterdam.  


