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Aantal wegbeheerders:

6: Zaanstad, Oostzaan, Amsterdam, Provincie Noord-Holland,
Rijkswaterstaat en Hoogheemraadschap Hollands Noorder Kwartier

Voertuigen per etmaal op N516 2018:

48.000

Voertuigen per etmaal op N516 2030:

62.000 (+29%)

Omvang vrachtverkeer per etmaal 2018:

6.500 (13,5%)

Omvang busverkeer per etmaal 2018:

300

Kunstwerken (bruggen en tunnels):

1x onderdoorgang Vijfhoek (ongelijkvloerse kruising)
1x fietsbrug Ambacht
1x fietstunnel Skoon
1x Duiker Vijfhoekpark

Omvang uitbreiding rijstroken:

6 nieuwe rijstroken aansluiting N516 – De Vlinder
2 nieuwe rijstroken aansluiting N516 – Ambacht
2 nieuwe rijstroken kruispunt N516 – op- en afrit A8
4 nieuwe rijstroken kruispunt N516 – Verlengde Stellingweg
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