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1

ln!eiding

1.1
Aanleiding en doelstelling: herleidbare en gemotiveerde ontwerpkeuzes
De A.C. de Graafweg is de provinciale weg N241 tussen Heerhugowaard (de aansluiting
met de N242) en de A7 bij Wognum. Dit deel van de N241 wordt in dit rapport de N241 A.C.
de Graafweg genoemd. De weg is aan groot onderhoud toe en op basis van de trajectstudie
uit 20151 is tevens gebleken dat maatregelen nodig zijn om de verkeersveiligheid te
verbeteren en de doorstroming te garanderen. De maatregelen bestaan uit het verbreden
van het wegprofiel, het fietspad en het realiseren van een obstakelvrije zone. De
maatregelen leiden ertoe dat zowel het aanzicht van de weg als ook de ruimte die de weg
nodig heeft, wijzigen.

Figuur 1

—

Ligging bestaande tracé N247 A.C. de Graafweg

In het eerste kwartaal 2016 vond met de definitieve vaststelling van het statusrapport2 de
projectoverdracht plaats van de directie Beleid naar de directie Beheer & Uitvoering Infra
(B&U lnfra) van de provincie Noord-Holland. B&U lnfra kreeg hierbij de opdracht mee om de
uitbreiding van het wegprofiel aan de zuidzijde plaats te laten vinden. Het statusrapport is
door de realisator op 27juni 2016 als opdracht geaccepteerd. In het projectplan3 wordt de
N241 A.C. de Graafweg gereconstrueerd met een wegprofiel van 7,60 meter, een
obstakelvrije zone van 4,50 meter (effectief: bermen met een breedte van 4,05 meter) en
een fietspad van 3,00 m. Aan de noordzijde van de weg zijn de bomenrij en het talud het
uitgangspunt en van daaruit wordt de weg naar het zuiden opgebouwd.

Grontmij Trajectstudie N241 A.C. de Graatweg, 10december2015
Provincie Noord-Holland Statustrapport nr. 418 PMO: projectoverdracht van BEL V&V / B&U BSP naar B&U
lnfra. 7juli2016.
Provincie Noord-Holland Projectplan PNH-dossiernummer 836329; versie 1.0; 25 november 2016.
-

2

—

—
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Bij de Tramweg wordt in het statusrapport een zuidelijke omlegging gerealiseerd.
Bij de nadere uitwerking is gebleken dat naast de zuid variant nog meerdere mogelijkheden
zijn om de maatregelen in te passen. Deze afwegingsnotitie voorziet in de afweging tussen
de ontwerpopties en motiveert op herleidbare wijze de keuzes die hebben geleid tot het
referentie voorkeursschetsontwerp.
1.2
Herijking n.a.v. situering drinkwatertransportleiding PWN
In de tweede helft van 2017 heeft een herijking plaatsgevonden van de afwegingsnotitie. De
reden hiervoor is dat er een drinkwatertransportleiding ligt van PWN. Deze leiding ligt direct
zuidelijk van de weg, over het gehele tracé, heeft een diameter van 500 mm en is
grotendeels van beton... De eerste opgave van PWN met betrekking tot deze leiding is dat
de leiding nog niet op het einde van de levensduur is en dus ook nog niet afgeschreven is.
Een uitbreiding van de N241 A.C. de Graafweg en het bijbehorende fietspad in zuidelijke
richting betekent voor een groot aantal secties dat de PWN-leiding verlegd moet worden
met bijbehorende hoge (maatschappelijke) kosten. Dit betekent dat daar waar in de
afwegingsnotitie gekozen is voor de zuidelijke variant dit nogmaals bekeken is. Het
perspectief is dan of het handhaven van de bestaande PWN-Ieiding mogelijk is, of dat in het
ontwerp ruimte voor de PWN-leiding toegevoegd kan worden. Dit proces is gezamenlijk met
PWN doorlopen. In het proces heeft een heroverweging plaatsgevonden voor de secties
waar in eerste instantie een voorkeur was uitgesproken voor een zuidelijke variant. Dit is
aan de orde bij:
.

-

-

•
•
•

Deeltraject 1
Deeltraject 2
Deeltraject 3

Secties 3, 4, 7, 8 en 9
Secties 10 en 11 b
Secties 19, 20 en 21

1.3
Werkwijze
Op 17 augustus en 25 september 2017 heeft een overleg plaatsgevonden met PWN. De
inzichten uit deze overleggen zijn vastgelegd in verslagen en waar mogelijk opgenomen in
de gemaakte keuzes. Op basis van een integrale afweging, waaronder de inzichten uit
genoemde overleggen met PWN, is op 2 oktober 2017 een Afwegingsnotitie opgeleverd4.
Hierna is discussie ontstaan over hierin gemaakte keuzes in relatie tot de consequenties
voor de PWN-leiding. Hoofdzakelijk betreft het hierbij secties waarbij de keuze gevallen was
op een zuidelijke variant. Een zuidelijke variant betekent dat hier een risico aanwezig is dat
de daar aanwezige PWN-leiding verlegd moet worden, met de daarbij horende hoge
(maatschappelijke) kosten. In overleg met PWN is verder onderzocht waar een keuze voor
een zuidelijke variant mogelijk gewijzigd kan worden in een noordelijke variant of in een
alternatieve oplossing. Samen met de provincie Noord-Holland en PWN is dit besproken op:
• 11 oktober 2017
• 01 november2017
• 23november2017
• 20december2017

A.C. de Graafweg (N241b), Afwegingsnotitie referentieontwerp reconstructie N241b, referentienummer
SWNL0213440, projectnummer 356302, Sweco, 2 oktober 2017

tt
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Voor deeltraject 1 (sectie 1 Um 9) heeft PWN ook een verkennende beschouwing gehouden
van een tracé door de agrarische percelen. Bij toepassing van dit tracé kan de
drinkwaterleiding volledig uit de waterkering worden verwijderd. De verwachting is echter
dat dit geen reële optie is mede in verband met alle af te sluiten zakelijke overeenkomsten
met de perceeleigenaren. Deze optie is in deze fase niet als reëel alternatief beschouwd op
het gebied van maatschappelijke kosten. Om deze reden is deze optie niet nader
onderzocht en/of uitgewerkt.
Dein december2017 met PWN besproken aspecten zijn met het ontwerp van 19april2018
op delen sterk gewijzigd om te kunnen voldoen aan de eisen die door grondzaken
(Provincie) worden gesteld aan de te verwerven gronden. Om deze reden moest het overleg
met PWN opgestart worden waarbij het gehele tracé in beschouwing is genomen.
1.4
Leeswijzer
Na dit inleidende hoofdstuk wordt in hoofdstuk 2 ingegaan op de methode van onderzoek
en de wijze waarop het tracé opgeknipt is in deeltrajecten en secties. De hoofdstukken 3 tot
en met 5 behandelen ieder een deeltraject en verwoorden kort de keuzes die daarin
gemaakt zijn. Hoofdstuk 6 visualiseert de voorkeursvariant. In de bijlagen wordt een
verdieping gegeven van het hoofdrapport met ook de benoeming en beantwoording van een
aantal specifieke onderzoeksvragen.
In dit document is de Afwegingsnotitie van 2 oktober 2017 geïntegreerd met de
herijkingsnotitie5 van 19januari 2018.

Herijking tracé-afwegingen reconstructie N241 A.C. de Graafweg, behorende bij de afwegingsnotitie
referentie-ontwerp N241 A.C. de Graafweg d.d. 2 oktober 2017, projectnummer 358653, Sweco 19januari
2018
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2

Onderzoeksaanpak en -opzet

In dit hoofdstuk worden achtereenvolgens de algemene werkwijze, de deeltrajecten en
secties, de onderzoeksvragen en de toegepaste criteria toegelicht.
2.1
Algemene werkwijze
Het traject van de reconstructie is ongeveer 12,2 kilometer lang (12,1 kilometer exclusief
ovotonde Langereis). Dit traject is (bezien van west naar Oost) opgedeeld in 21 secties6 die
geclusterd zijn in 3 deeltrajecten. Voor nagenoeg elke sectie is een uitbreiding naar de
zuidzijde en naar de noordzijde uitgewerkt. In enkele secties wordt uitgegaan van een
‘middenligging’, m.a.w. in deze sectie wordt de bestaande wegas gehandhaafd. Per sectie
zijn alle criteria beschouwd en is een analyse gemaakt. De beoordelingscriteria zijn
benoemd in de tabel in paragraaf 2.4. Vervolgens zijn de afzonderlijke sectie-analyses in
samenhang beschouwd en is per deeltraject een afweging gemaakt voor een
voorkeursschetsontwerp. Het voorkeursontwerp van ieder van de 3 deeltrajecten vormen
samen het referentie schetsontwerp voor de herstructurering van de N241 A.C. de
Graafweg.
2.2

Deeltrajecten en secties

2.2.1
Deeltraiect 1: Kruispunt Verlaat Ovotonde Lanpereis
De totale lengte van deeltraject 1 is ongeveer 3,3 kilometer en bestaat uit 9 secties. Het
deeltraject begint bij het kruispunt van de N241 met het Verlaat (sectie 1) en gaat tot de
nieuw aan te leggen ovotonde bij Langereis (sectie 9). De ovotonde zelf maakt geen
onderdeel uit van de scope.
—

6

De benoemde 21 secties zijnde uitkomst van het scopeoverleg N241 A.C. de Graafweg op 12 april 2017 tussen
projectmanagement, omgevingsmanagement en technisch management van Provincie Noord-Holland en Sweco.

358653 revisie 030

7(65)

SWECO

Figuur 2: deeltraject 1

2.2.2
Deeltraject 2: Ovotonde Langereis Kruispunt Heerenweide
Ten oosten van de ovotonde Langereis begint het tweede deeltraject dat bestaat uit 6
secties (10 Um 15). De lengte van dit traject bedraagt ongeveer 4,5 kilometer.
Vanaf sectie 10 leidt dit deeltraject naar het kruispunt Heerenweide (Floris van
Noordwijklaan te Spanbroek). Het kruispunt Heerenweide is geen onderdeel van de
projectscope van de reconstructie van de N241 A.C. de Graafweg.
—

Figuur 3: dee!traject2

358653 revisie D 3 0

8(65)

SWECO
2.2.3
Deeltraiect 3: Kruispunt Heerenweide Rotonde Nieuwewep
Het derde deeltraject bestaat uit6 secties (16 tim 21) en is ongeveer 4,4 kilometer lang. Het
deeltraject start oostelijk van de kruising Heerenweide en eindigt bij de rotonde Nieuweweg
nabij de aansluiting A7.
—

Figtiur 4: deeltraject 3

2.3
Centrale onderzoeksvraag
De reconstructie van de N241 A.C. de Graafweg heeft als doel de verkeersveiligheid te
verbeteren door onder andere het wegprofiel te wijzigen. Onderstaande tabel geeft op
hoofdlijnen de beoogde veranderingen weer.
Kenmerk
Categorie
Breedte asfaitverharding
Breedte bermcrete

Huidig
Gebiedsontsluitingsweg
6,10 meter
0,70 meter (tijdelijke
bermverbeteringsmaatregel)
Obstakelvrije zone
N.v.t.: bomen en talud binnen
obstakel vrije afstand (4,50
meter)
Breedte fietspad
2,50 meter
Tabel 7: specificatie mutaties N247 A.C. de Graafweg

Toekomstig

Gebiedsontsluitingsweg
7,60 meter
N.v.t.
Ja, obstakelvrije bermen van
4,50 meter aan weerszijden
van weg
3,00 meter

In de toekomstige situatie wordt het gehele profiel verbreed. Binnen het beschikbare
ruimtebeslag zijn nog meerdere ontwerpvarianten mogelijk om de toekomstige situatie te
realiseren. Om deze varianten tegen elkaar af te wegen en daarbij een bijdrage te leveren
aan de onderbouwing van het PIP is daarom de volgende centrale onderzoeksvraag
vastgesteld:
•

Wat is de meest optimale ligging voor de wegas (midden, zuid of noord van huidige
wegas)?

1
358653 revisie D 30

9(65)

SWECO
Om de meest optimale ligging van de wegas te bepalen worden 3 situaties onderzocht:
1. Handhaven van de huidige as (‘middenhigging’)
Bij handhaving van de huidige as vindt de verbreding van het profiel plaats vanaf de
bestaande as van de weg en wordt uitgebreid in zowel zuidelijke als noordelijke
richting. Hierdoor vinden aan beide zijden van de weg werkzaamheden plaats.
2.

Verschuiving van het gehele wegprofiel in zuidelijke richting t. 0. v. de huidige as
Bij verschuiving van het profiel in zuidelijke richting wordt aan de noordzijde van de
huidige weg de bestaande bomenrij en/of de boveninsteek van de sloot als vaste
lijn gekozen. Het profiel van weg, bermen en fietspad wordt in het geheel in
zuidelijke richting verschoven. Hierdoor vinden aan één zijde (de zuidzijde) de
werkzaamheden plaats en hoeven aan de noordzijde geen werkzaamheden plaats
te vinden.

3.

Verschuiving van het gehele wegprofiel in noordelijke richting t. o. v. de huidige as.
Bij verschuiving van het profiel in noordelijke richting wordt aan de zuidzijde van de
huidige weg de bestaande bomenrij en/of de boveninsteek van de sloot als vaste
lijn gekozen. Het profiel van weg, bermen en fietspad wordt in het geheel in
noordelijke richting verschoven. Hierdoor vinden aan één zijde (de noordzijde) de
werkzaamheden plaats en hoeven aan de zuidzijde geen werkzaamheden plaats te
vinden.

Aanvullend op de centrale onderzoeksvraag zijn op de afzonderlijke deeltrajecten of secties
gebieds- of locatie specifieke deelvragen van toepassing. Deze deelvragen worden bij de
betreffende deeltrajecten of secties toegelicht.
2.4
Beoordelingscriteria
De varianten zijn geanalyseerd aan de hand van meerdere beoordelingscriteria. De
uitkomsten van deze beoordeling per sectie zijn vervolgens binnen een deeltraject in
samenhang beschouwd. Op basis van deze analyse ontstaat inzicht in afwegingen, kansen,
beperkingen en risico’s van iedere variant. De beoordelingscriteria zijn hieronder
weergegeven.
Nr
1

Criterium
Verkeersveiligheid

2

Impact aanliggende infrastructuur

3

Technische haalbaarheid

4

Waterveiligheid

5

Kabels en leidingen

6

Grondeigendom en verwerving

358653 revisie 0 3O

Beoordeling van:
•
de mate waarin verkeersdeelnemers elkaar of voorwerpen fysiek
kunnen raken en waardoor schade kan ontstaan
•
de relatie van de N241 A.C. de Graafweg met de aansluitende
infrastructuur
• het functioneren van aansluitende infrastructuur na herstructurering
N241 A.C. de Graafweg voor het daarvoor beoogde doel
•
inpassing aangepast wegprofiel binnen reeds ingerichte omgeving
(nabijheid woningen, aanwezigheid waterkering)
•
impact aangepast wegprofiel op waterkerende dijk en mate waarin
deze samengaan
•
kansen, beperkingen en risico’s ten aanzien van de verlegging van
kabels en leidingen als gevolg van de reconstructie van de N241 A.C.
de Graafweg
•
eigendom en oppervlakte van te verwerven gronden, aankoopwaarde
(gerelateerd aan de functie)
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Beoordeling van:
• beperking van het aantal in-/uitriffen dat aansluit op de N241 A.C. de
Graafweg en onder welke voorwaarden
7
Natuurwaarden7
• impact herstructurering N241 A.C. de Graafweg op
gebiedsbescherm ing (weidevogelleefgebied en ecologische
verbindingszone)
8
Landschappelijke inpassing
• impact herstructurering N241 A.C. de Graafweg op de
landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten
9
Omgevingsaspecten overig8
•
impact wegreconstructie N241 A.C. de Graafweg op akoestisch
leefklimaat, externe veiligheid en archeologische waarden
10 Financieel
• impact van de benodigde investering in zowel de fysieke aanpassing
van het wegprofiel als de bijkomende investeringen (K&L,
verwervingen, compensatiemaatregelen)
11 Stakeholders
•
de mate waarin (en voor zover bekend) draagvlak bestaat voor het
ontwerp onder de relevante stakeholders zoals omwonenden,
perceeleigenaren, gebruikers en bevoegde gezagen
Tabel 2: definities beoordelingscriteria bepalen voorkeurstracé
Nr

Criterium

Voor alle secties zijn de criteria beoordeeld door het toekennen van de volgende scores:
-2
Sterke negatieve effecten t.o.v. de huidige situatie
-1
Matig negatieve effecten t.o.v. de huidige situatie
o Neutraal / geen effecten
Matig positieve effecten t.o.v. de huidige situatie
1
2
Sterke positieve effecten t.o.v. de huidige situatie
De scores en de onderliggende onderbouwing van de scores zijn verwerkt in een “trade off
matrix”. Deze matrix (zie bijlage 2) is een belangrijke basis geweest voor de keuzes die zijn
gemaakt in de afwegingsnotitie van 2 oktober 2017. In deze rapportage zijn de resultaten
van deze matrix verder onderbouwd. Het totaal van de scores per sectie geeft een indicatie
waar de voorkeur ligt ten aanzien van het referentie-schetsontwerp. Het analyseren en
beoordelen door middel van de criteria maakte duidelijk dat de verschillende secties elkaar
onderling beïnvloeden.
Om een zo vloeiend mogelijke overgang te krijgen tussen twee secties kan de keuze voor
een variant mede bepaald worden door de keuze die gemaakt is bij de aangrenzende
sectie(s).

Effecten op natuurwaarden worden op basis van expert judgement beoordeeld en zijn niet maatgevend voor het
uitsluiten van aanvullend onderzoek of de resultaten van het nog uit te voeren aanvullend onderzoek
8 Effecten op omgevingswaarden worden op basis van expert judgement beoordeeld en zijn niet maatgevend voor
het uitsluiten van aanvullend onderzoek of de resultaten van het nog uit te voeren aanvullend onderzoek.
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Deeltraject 1: kruispunt Verlaat

—

ovotonde Langereis

3.1
Ligging deeltraject
Dit deeltraject begint bij het kruispunt van de N241 A.C. de Graafweg met het Verlaat
(sectie 1) en gaat tot de nieuw aan te leggen ovotonde bij Langereis (sectie 9). De ovotonde
zelf maakt geen onderdeel uit van de scope. Sectie 0 (geen onderdeel van deze
afwegingsnotitie) betreft de sectie tussen de rotonde van de N242 met N241 A.C. de
Graafweg en het kruispunt Verlaat.

Figutir 5: deeltraject 7
3.2
Aanvullende onderzoeksvragen
Aanvullend op de centrale onderzoeksvraag zijn aan deeltraject 1: kruispunt Verlaat
ovotonde Langereis de volgende onderzoeksvragen toegevoegd:
1.

—

Welke impact heeft het wegontwerp op de waterkerende dijk?
Binnen de secties 2 tot en met 9 ligt de N241 A.C. de Graafweg op de zuidelijke oever
van de (regionale) waterkering van de Westerlangereis. Dit betekent dat de impact van
het ontwerp op het waterkerende functie als aanvullend criterium wordt beschouwd.
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2.

Welke impact heeft een noordelijke verlegging van het tracé op het profiel en oevers
van de Westerlangereis?
Een verlegging van het wegprofiel in noordelijke richting heeft impact op het profiel van
de Westerlangereis en de oevers aan zuid- en noordzijde. De impact van de
noordvariant op het profiel van de watergang (breedte, aanpassen oevers) wordt bij
deze variant daarom als aanvullend criterium beschouwd.

Daarnaast is een aantal onderzoeksvragen geformuleerd die specifiek zijn voor een sectie.
3. Wat zijn de invloedsgrenzen van een eventuele toekomstige keuze voor het
ondergronds maken van de huidige bovengrondse hoogspanningsleidingen van Tennet.
(sectie 1)
4. Zijn er ingrepen om de Niedorperdijk bereikbaar te houden en zo ja, welke zijn dit
(sectie 2)?
5. Hoe kan de te handhaven brug in de Skarpetweg worden ingepast in het ontwerp
(sectie 4)?
6. Onder welke voorwaarden is het mogelijk om de Schapenweg af te sluiten van de A.C.
de Graafweg (sectie 6)?
7. Welke opties zijn mogelijk om een goede bereikbaarheid te realiseren van A.C. de
Graafweg 6a en camping aan de Schapenweg 8 (sectie 6)?
De beantwoording van deze beide onderzoeksvragen is betrokken bij de afwegingen die
voor iedere sectie in deeltraject 1 zijn gemaakt. Een uitgebreide beantwoording wordt
gegeven in bijlage 1.
Voorkeursontwerp
3.3
In onderstaande afbeelding wordt het voorkeurstracé weergegeven voor deeltraject 1.

Figuur 6: voorkecirstracé deeltraject 7
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3.4

Afwegingen voorkeursontwerp

De volgende criteria en afwegingen zijn bepalend geweest voor de voorkeursvariant binnen
deeltraject 1:

Cntenui

Sectie(s)

Relatie met keuze aangrenzende sectie

1

Omgevingsaspecten overig: aanliggende bebouwing
Technische haalbaarheid
Waterveiligheid
Landschappelijke inpassing

Ii—

Westerlangereis

2, 5, 6

3, 7, 8, 9

]

Financieel

4

Tabel 3. doorslaggevende criteria secties deeltraject 1

Voor het gehele deeltraject geldt dat er in de directe nabijheid geen Natura 2000 gebieden
aanwezig zijn. Effecten zoals verdroging, trilling, verstoring of oppervlakteverlies zijn niet
aan de orde. Ten aanzien van stikstofdepositie is door middel van een AERIUS-berekening9
het effect van het project op stikstof-gevoelig Natura-2000 gebied inzichtelijk gemaakt.
Hieruit blijkt dat zowel in de aanleg- alsook in de gebruiksfase geen significante effecten zijn
te verwachten. Vanuit deze wet- en regelgeving worden dan ook geen beperkingen gesteld
aan de toekomstige ligging van de N241 A.C. de Graafweg. Voor alle secties binnen het
deeltraject is ook bezien of het wegontwerp gevolgen heeft voor de waterkerende dijk langs
de Westerlangereis en het profiel en de oevers daarvan.
De keuze voor sectie 1 is in samenhang met sectie 2 beschouwd. In sectie 1 is geen
duidelijke voorkeur voor noord of zuid. Om de wegas van beide secties zo vloeiend mogelijk
in elkaar over te laten lopen, haakt sectie 1 aan op de keuze voor sectie 2 (noord). Een
belangrijk aandachtspunt in sectie 1 vormen het LPG-station aan de noordzijde en het
gasverdeelstation aan de zuidzijde. In dit voorkeursontwerp komt de kant verharding van de
rijbaan circa 1,75 meter dichter bij het LPG-station te liggen. Daarnaast dient ten behoeve
van het op te stellen PIP in de onderbouwing rekening gehouden te worden met deze twee
inrichtingen. Op basis van het totale voorkeursontwerp wordt bij het opstellen van het PIP
nagegaan of de personendichtheid binnen de risicozones als gevolg van de reconstructie
groter wordt. Bij de afwegingen ten aanzien van het bepalen van de voorkeursvariant is
ondergronds maken van de hoogspanningsleiding van Tennet niet meegenomen.
De reden om bij sectie 2 te kiezen voor de noordelijke variant wordt vooral ingegeven door
de mogelijke effecten op de woning A.C. de Graafweg 2. Door te kiezen voor de noordelijke
variant komt de rand van de rijbaan verder van de gevel af te liggen dan in de huidige
situatie. Uit uitgevoerd onderzoek1° blijkt dat in ieder geval met een noordelijke variant de
geluidstoename op de gevel van A.C. de Graafweg 2 kleiner is dan 1,5 dB waardoor geen
sprake is van een reconstructie in de zin van de wet geluidhinder. Hierdoor zijn voor dit
pand geen geluidsreducerende maatregelen noodzakelijk. Het verleggen in noordelijke
richting betekent ook dat er minder kabels- en leidingen verlegd hoeven te worden dan ten
opzichte van een keuze voor de zuidelijke variant.
N241 AERIUS berekening. SWNL0225026, Sweco 30 april 2018
Trajectstudie N241 A.C. de Graafweg. Akoestisch Onderzoek wegverkeerslawaai. SWNL0221732, Sweco 13
maart2018
—
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Verder is gekozen om de Niedorperdijk van de A.C. de Graafweg af te sluiten. Om te zorgen
dat de panden langs de Niedorperdijk bereikbaar blijven, is het nodig om op de dijk een
keervoorziening aan te brengen. Voor oplossingen op de Niedorperdijk maakt een keuze
voor noord of zuid van de N241 A.C. de Graafweg geen verschil.
In sectie 3 is sprake van een complexe situatie en daarmee een moeilijke keuze. Voorop
staat het gegeven dat de weg dient te voldoen aan de gestelde eisen ten aanzien van het
verbeteren van de verkeersveiligheid. De sectie is een flessenhals’ met aan de ene zijde
het water van de Westerlangereis met op de noordelijke oever daarvan de monumentale
molen (rijksmonument) en aan de andere zijde de woningen met de huisnummers 2a en 4.

Figuur 7: sectie 3, sittiatie t.p. t’. huisnummer 2a (bron: Google streetview)

Figuur 8: sectie 3, situatie t.p.v. huisnummer 4 (bron: Google streetview)
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De woningen met de huisnummers 2a en 4 liggen dicht op de weg c.q. het fietspad.
Verlegging in zuidelijke richting betekent dat de rand van het asfalt nog dichter op de gevels
komt te liggen en dat de daar aanwezige watertransportleiding van PWN verlegd moet
worden. Een keuze voor een zuidelijke variant betekent naar verwachting dat de kans groot
is dat de woningen opgekocht en geamoveerd moeten worden, omdat de nadelige effecten
van verlegging te groot zijn om de woningen bewoonbaar te houden.
Verlegging in noordelijke richting zou betekenen dat de weg en de berm verlegd worden in
het water van de Westerlangereis. Dit water en de oevers daarvan vertegenwoordigen een
belang ten aanzien van waterveiligheid, waterberging, waterrecreatie, landschap en
ecologie. In de volgende alinea wordt dit nader toegelicht.
De beide oevers van de Westerlangereis zijn een regionale waterkering. Dit betekent dat de
dijken van het water het achterland beschermen tegen wateroverlast. Daarnaast vormt de
Westerlangereis een recreatieve vaarverbinding die de Niedorpervaart via de Berkmeer
verbindt met Rustenburg. De Westerlangereis wordt in de Waterrecreatievisie van de
Provincie Noord-Holland getypeerd als een gewenste vaarweg in het kader van het Basis
Recreatie Toervaart Net. Het vormt ontsluitingswater voor motorboten van de categorie DM.
Vanuit deze functie is versmalling van de Westerlangereis niet mogelijk. De Westerlangereis
is volgens de interactieve kaart behorende bij het ontwerp natuurbeheerplan 2018 een
“landschapslint”; een verbinding die bijdraagt aan het behoud van landschappelijke en
cultuurhistorische waarden en is daarbij een vliegroute voor de meervleermuis11. Volgens dit
onderzoek (tabel 4.11) wordt de vleermuizenroute gevormd door de watergang. De bomenrij
maakt geen onderdeel uit van deze essentiële vleermuizenroute.
De keuze voor een noordelijke of zuidelijke variant is dus een keuze tussen:
•
Noordelijke variant: verleggen van de Westerlangereis en verplaatsen van de molen;
•
Zuidelijke variant: aankopen en amoveren van de woningen met de huisnummers 2a
en 4 en het verleggen van de PWN-leiding.
Een middenvariant is geen optie omdat hierbij de nadelen van zowel noordelijke als
zuidelijke variant samenkomen.
Ondanks dat dit voor de bewoners in kwestie grote persoonlijke consequenties heeft, heeft
het bredere maatschappelijke belang zwaarder gewogen bij de uiteindelijk besluitvorming
over een voorkeurstracé. De voorkeur gaat derhalve uit naar de zuidelijke variant waarbij de
woningen 2a en 4 aangekocht worden.

Natuuronderzoek N241 A.C. de Graafweg, Natuuronderzoek in het kader van de wet- en regelgeving voor
natuur, referentienummer SWNL356682. Sweco 2 mei 2018.
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Sectie 4 bevat de kruising met de Erik en de Skarpetweg. In de huidige situatie liggen de
aansluitingen niet recht tegenover elkaar: de zogenaamde ‘bajonetaansluiting’. Dit maakt
het kruispunt onoverzichtelijk en potentieel onveilig. Door de aansluiting vanaf de Erik in
oostelijke richting te verplaatsen komen beide aansluitingen in elkaars verlengde te liggen.
Aan het begin van de Skarpetweg ligt een betonnen brug over de Westerlangereis. Op dit
moment (peildatum 14juni 2018) is onduidelijk wie de eigenaar is van de brug in de
Skarpetweg. Dit compliceert de mogelijkheid om de brug in de afweging te betrekken. De
provincie gaat een procedure in werking stellen om het eigenaarschap te achterhalen.
Gekozen is voor de zuidelijke variant waarbij de huidige brug gehandhaafd blijft. Dit
betekent dat het wegprofiel in zuidelijke richting wordt aangepast. Bij de noordelijke variant
komt het nieuwe profiel over de brug te liggen en moet de brug vervangen worden voor een
nieuwe brug. Ook heeft een nieuwe brug impact op de percelen aan de noordzijde van de
brug. Bij de keuze voor een noordelijke variant zou mogelijke de PWN-leiding niet verlegd
hoeven te worden. De besparing die dit oplevert weegt echter niet op tegen de
investeringskosten van een nieuwe brug en de aanpassing van het water en op de
noordelijke oever. Aandachtspunt voor de zuidelijke variant is dat meer grondverwerving
nodig is en dat over een grotere afstand kabels en leidingen verplaatst moeten worden.
In sectie 5 ligt ten zuiden van de N241 A.C. de Graafweg de woning van de A.C. de
Graafweg 6. In deze sectie is gekozen voor de noordelijke variant om in ieder geval het
wegprofiel niet dichter op de gevel te situeren. Binnen deze sectie is dit mogelijk omdat de
bestaande weg niet direct grenst aan de Westerlangereis. Hier is ruimte om uit te wijken
naar het noorden. Wel wordt een voorbehoud gemaakt dat op de strook grond ten noorden
van de N241 A.C. de Graafweg verschillende bosschages aanwezig zijn. Uit ecologisch
onderzoek12 is gebleken dat deze bosschage geen onderdeel uit maakt van de essentiële
vliegroute van de meervleermuis en ook geen andere ecologische waardevolle betekenis
heeft.
Een extra voordeel van de keuze voor een noordelijke variant is dat in de zuidelijke variant
meer kabels en leidingen verlegd moeten worden en een strook grond langs de weg
verworven moeten worden ten behoeve van de sloot.
Bij sectie 6 ligt de voorkeur bij een noordelijke variant. Dit omdat na overleg met de
bewoners van huisnummer 6a is gebleken dat bij deze variant inpassing van een
aansluiting vanaf het erf naar de Schapenweg en naar de N241 A.C. de Graafweg is te
realiseren. Bij een zuidelijke variant is dit niet reëel inpasbaar. De Schapenweg wordt in
iedere variant vanaf en naar de N241 A.C. de Graafweg, afgesloten voor autoverkeer.
-

-

12

Natuuronderzoek N241 A.C. de Graafweg, Natuuronderzoek in het kader van de wet- en regelgeving voor
natuur, referentienummer SWNL356682, Sweco 2 mei 2018.
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Met een noordelijke variant wordt de Westerlangereis aangepast. Dit betreft een activiteit
inzake kanalisering en is daarmee m.e.r.-beoordelingsplichtig. Omdat de activiteiten
kanalisering en de herinrichting van de N241 A.C. de Graafweg onlosmakelijk met elkaar
zijn verbonden, dient de m.e.r.-beoordeling in te gaan op de milieueffecten van het gehele
plan. Een m.e.r.-beoordeling is een toets van het bevoegd gezag om te bepalen of er bij een
voorgenomen activiteit, die genoemd staat in onderdeel D van het Besluit m.e.r., mogelijke
belangrijke nadelige milieugevolgen kunnen optreden. Om te kunnen beoordelen of dit
belangrijke nadelige milieugevolgen heeft, is een aanmeldingsnotitie13 opgesteld. Hierin
wordt geconcludeerd dat noch de locatie, noch de omgeving, noch de aanpassing van de
watergang, noch de totale herinrichting van de N241 AC. de Graafweg aanleiding geven
om de (milieu-)effecten in een uitgebreide milieueffectrapportage af te wegen. Er zijn geen
bijzondere omstandigheden die het doorlopen van een volledige m.e.r.-procedure
noodzakelijk maken. Belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zijn niet te verwachten.
Voor sectie 7 tot en met 9 is de ligging van de Westerlangereis maatgevend. Het feit dat
met de keuze voor een noordelijke variant de PWN-leiding mogelijk niet verlegd hoeft te
worden, weegt niet op tegen de kosten die dan gemaakt moeten worden voor aanpassingen
aan de waterkering en de watergang. De zuidelijke variant heeft in deze secties de
voorkeur, omdat in deze secties geen woningen langs de weg liggen en omdat er in deze
variant geen aanpassingen aan de waterkering en de watergang nodig zijn.

13

Aanmeldingsnotitie met-beoordeling, aanpassing Westerlangereis SWNL0222351 Sweco 2 mei 2018
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4

Deeltraject 2: Ovotonde Langereis
Heerenweide

—

kruispunt

Ligging deeltraject
4.1
Deeltraject 2 begint na de ovotonde Langereis en loopt tot aan het kruispunt Heerenweide
in Opmeer (Floris van Noordwijklaan te Spanbroek). Het deeltraject bestaat uit 6 secties (10
tlm 15). De lengte van dit traject bedraagt ongeveer 4,5 kilometer.

Figtiur 9: deeltraject 2

Aanvullende onderzoeksvragen
4.2
Voor dit deeltraject is de volgende aanvullende onderzoeksvraag van toepassing:
.
Onderzoek (on)mogelijkheden m.b.t. handhaven fietsbrug over aanliggende watergang
(sectie 15).
De beantwoording van deze onderzoeksvraag is betrokken bij de afwegingen die voor
iedere sectie in deeltraject 2 zijn gemaakt. Een uitgebreide beantwoording wordt gegeven in
bijlage 1.
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4.3

Voorkeursontwerp

Op basis van een integrale afweging komen we voor deeltraject 2 tot de volgende voorkeur:
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Figciur 70: voorkeurstracé deeltraject 2
4.4

Afwegingen voorkeursontwerp

De volgende criteria en afwegingen zijn bepalend geweest voor de voorkeursvariant binnen
deeltraject 2:

Natuurwaarden

10

Kabels & leidingen

11

Grondeigendom en verwerving
Financieel

12, 13, 15
12,13,14, 15

Tabel 4: doorslaggevende criteria secties deeltraject 2

Net als voor deeltraject 1 geldt voor het gehele deeltraject dat in de directe nabijheid geen
Natura 2000 gebieden aanwezig zijn waardoor gebiedsbescherming conform wet
natuurbescherming niet aan de orde is. Vanuit dit beleid worden dan ook geen beperkingen
gesteld aan de toekomstige ligging van de N241 A.C. de Graafweg.
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In sectie 10 zijn de aanwezige natuurwaarden bepalend voor het besluit om te kiezen voor
de zuidelijke variant. Parallel aan de noordelijke sectiegrens ligt een sloot die functioneert
als provinciale ecologische verbindingszone en die aansluit op een natuur- en
waterwingebied welke deel uit maakt van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Door te
kiezen voor de zuidvariant vindt geen aantasting van het NNN plaats en wordt de
ecologische verbindingszone niet doorsneden. In sectie 10 heeft een zuidelijke variant de
voorkeur.
In sectie 11 is ondergronds sprake van een bijzondere situatie en zijn de overige criteria
gelijkwaardig voor de beide varianten. De kabels en leidingen in de bodem die parallel aan
de weg liggen, maken een oversteek van zuid naar noord. Om deze reden is gekozen om
sectie 11 op te splitsen in twee delen: sectie lia (west) en sectie lib (oost). Ten zuiden
van sectie lla (west) liggen middenspanningskabels onder agrarisch perceel G 718. Bij
een keuze voor een zuidelijke variant moeten deze kabels verlegd worden, evenals de
watertransportleiding. De voorkeur (Jia) gaat daarom uit naar de noordvariant, zodat het
verleggen van de kabels met bijbehorende kosten niet nodig is. In sectie 11 a heeft een
noordelijke variant de voorkeur. De natuurvriendelijke oevers die in het westelijk deel van
sectie 11 liggen worden terug gebracht

Figuuril: deeltraject2, sectie IIA en IIB

Vanwege de oversteek van de aanwezige kabels en leidingen geldt voor sectie 11 b (oost)
het tegenovergestelde als voor 11 a (west). De noordvariant resulteert in de meeste
belemmeringen vanwege de aanwezige kabels en leidingen. Na herijking heeft het belang
van de PWN-leiding zwaarder gewogen waardoor de eerdere keuze voor de zuidelijke
variant is aangepast in een voorkeur voor een noordelijke variant. De natuurvriendelijke
oevers die in het westelijk deel van sectie 11 liggen worden terug gebracht.
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In sectie 12 is geen sprake van een duidelijke zuid- of noordvariant. Dit komt doordat de
ligging van het VRI-kruispunt A.C. de Graafweg Pade (‘het hart’) niet wordt gewijzigd. In
beide richtingen worden op de N241 A.C. de Graafweg opstelvakken voor rechts afslaand
verkeer toegevoegd aan het profiel. Alleen het fietspad heeft enige ruimtelijke impact. Om
aan de ERBI14-richtlijnen (breedte fietspad en obstakelvrije zone) te voldoen wordt, ten
oosten van de kruising, de ligging van het fietspad circa 3 meter richting het zuiden verlegd.
Het alternatief zou zijn het fietspad op de bestaande locatie te houden en de weg
noordelijker te verschuiven. Dit laatste betekent echter dat de gehele wegas mee dient te
verschuiven. Vanuit kosten-batenoogpunt is dit geen efficiënte maatregel.
—

In het verlengde van sectie 12 is voor sectie 13 eveneens geen duidelijke keuze voor een
zuid- of noordvariant. De ligging van de bestaande wegas wordt niet gewijzigd. Om aan de
ERBI-richtlijnen (breedte fietspad en obstakelvrije zone) te voldoen, wordt de ligging van het
fietspad circa 2 meter richting het zuiden verlegd. Het totale ruimtebeslag komt daarmee
dichter op de bestaande bebouwing te liggen. Ook voor deze sectie geldt dat het
handhaven van het bestaande fietspad resulteert in een verschuiving van de totale wegas in
noordelijk richting. Net als in sectie 12 is dit vanuit kosten-batenoogpunt geen efficiënte
maatregel.
Bij sectie 14 wordt aangesloten op de keuze voor sectie 13 en wordt de wegas niet
gewijzigd. Door de implementatie van het ERBI-profiel en een zijberm voor een kabel en
leidingen tracé langs het fietspad wordt de wegsloot in zuidelijke richting verschoven. Het
alternatief zou zijn het fietspad op de bestaande locatie te houden en de weg noordelijker te
verschuiven. Dit laatste betekent echter dat de gehele wegas mee dient te verschuiven.
Vanuit kosten-batenoogpunt is dit geen efficiënte maatregel. De buiteninsteek van de
nieuwe watergang snijdt in de zuidelijke variant de voorgevel van de brandweerkazerne. De
inpassing van watergang en berm ter plaatse van de brandweer is daarmee maatwerk.
Sectie 15 is gelegen tussen de het kruispunt A.C. de Graafweg De Veken Lindengracht
en het kruispunt A.C. de Graafweg Heerenweide. In deze sectie vinden aan de A.C. de
Graafweg geen werkzaamheden plaats. Het zuidelijk van de weg gelegen fietspad en de
bermen aan weerszijden hiervan worden aangepast conform het ERBI-profiel. Bermen en
fietspad verschuiven hierdoor in zuidelijke richting. De aansluitende fietsbrug vanuit de
woonwijk en de naastgelegen watergang moeten hierdoor verplaatst/aangepast. In sectie
15 heeft een zuidelijke ligging, enkel voor het fietspad met bijbehorende bermen, de
voorkeur.
-

-

-

14

Eisen en Richtlijnen Bouw- en lnfrarojecten
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Deeltraject 3: Kruispunt Heerenweide
Nieuweweg

5.1

Ligging deeltraject

—

rotonde

Figuur 12: deeltraject 3

Het deeltraject begint direct ten oosten van aansluiting met de Floris van Noordwijklaan
(hmp 17,75) en eindigt oostelijk van de rotonde Nieuweweg bij Wognum (hmp 22,25). Het
deeltraject bestaat uit 6 secties (16 Um 21). De lengte van dit traject bedraagt ongeveer 4,5
kilometer.
5.2
Aanvullende onderzoeksvragen
Aanvullend op de centrale onderzoeksvraag zijn aan deeltraject 3: kruispunt Heerenweide
rotonde Nieuweweg de volgende twee onderzoeksvragen toegevoegd:
•
Welke optie bij de aansluiting Tramweg, verlegging in noordelijke of zuidelijke richting,
is de meest optimale keuze voor de betreffende situatie (sectie 18)?
Op welke wijze kan de voorkeursoplossing inpassing nieuw ontwerp op bestaande
•
kunstwerken’ toegepast worden (sectie 19)?
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5.3

Voorkeursontwerp

Op basis van een integrale afweging komen we voor deeltraject 3 tot de volgende voorkeur:

LEGENDA
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Figutir 13: voorkecirstracé deeltraject 3

5.4

Afwegingen voorkeursontwerp

De volgende criteria en afwegingen zijn bepalend geweest voor de voorkeursvariant binnen
deeltraject 3:

Cnterlum

Sectie(s)
-

Grondeigendom en verwerving

16,18

Relatie met keuze aangrenzende sectie

19

Financieel

16

Landschappelijke inpassing
Natuurwaarden: Weidevogelleefgebied
Kabels en Leidingen

1718,20,21
17
17,18,20

Tabel 5: doorslaggevende criteria secties deeltraject 3

Net als voor de deeltrajecten 1 en 2 geldt dat er in de directe nabijheid geen Natura 2000
gebieden aanwezig zijn waardoor gebiedsbescherming conform wet natuurbescherming niet
aan de orde is. Vanuit dit beleid worden dan ook geen beperkingen gesteld aan de
toekomstige ligging van de N241 A.C. de Graafweg.
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Sectie 16 is gelegen oostelijk van het kruispunt N241 A.C. de Graafweg Heerenweide. In
deze sectie vinden aan de A.C. de Graafweg nabij het kruispunt geen werkzaamheden
plaats. Het zuidelijk van de weg gelegen fietspad en de bermen aan weerszijden hiervan
worden aangepast conform het ERBI-profiel. Bermen en fietspad verschuiven hierdoor in
zuidelijke richting. De naastgelegen watergang moet hierdoor worden verplaatst/aangepast.
Om sectie 16 goed aan te sluiten op sectie 17 met een noordelijke variant, schuift de wegas
van de A.C.de Graafweg aan de oostzijde van sectie 16 iets naar het noorden.
-

In sectie 17 ligt de voorkeur bij een noordelijke variant. Hierdoor kan het landschappelijk
waardevolle water van de Achterwijzend aan de zuidzijde van de weg behouden blijven.
Tevens worden met deze keuze kosten bespaard ten aanzien van het verleggen van kabels
en leidingen.
In sectie 18 bevinden zich meerdere aspecten die invloed hebben op de veiligheid en
doorstroming. Naast de vele perceelsontsluitingen en de aansluiting met de Tramweg, is in
het huidige tracé van de N241 A.C. de Graafweg een S-bocht aanwezig waar in het
verleden meerdere ongevallen zijn gebeurd. Vanwege deze aspecten zijn de mogelijkheden
onderzocht om op dit deel een omlegging (nieuw tracé) te realiseren in zuidelijke of
noordelijke richting.
In de zuidelijke omlegging worden twee overkluizingen over de Achterwijzend gerealiseerd,
waarna het nieuwe tracé van de N241 A.C. de Graafweg evenwijdig en aan de zuidzijde van
de Achterwijzend geprojecteerd is. Voor de aanleg van het nieuwe tracé dient de woning,
inclusief gronden aan de Tramweg 4 aangekocht te worden. Bij de zuidelijke variant moeten
de fietsers de rotonde (kruising Tramweg-N241 A.C. de Graafweg) extra kruisen.
In de noordelijke omlegging wordt het nieuwe tracé van de N241 A.C. de Graafweg in
noordelijke richting verplaatst en gaat aan de noordzijde achter de aanwezige woningen en
bebouwing langs.
In sectie 18 is een zuidelijke of noordelijke variant van het bestaande wegprofiel als zodanig
niet nader onderzocht. De reden hiervoor is dat hierdoor geen oplossing komt voor de vele
perceelsontsluitingen en voor de S-bocht. In een noordelijke of zuidelijke variant blijven
deze aspecten (nagenoeg) ongewijzigd.
De voorkeur ligt bij een noordelijke verlegging waardoor:
•
de potentieel gevaarlijke S-bocht uit het traject verdwijnt;
•
15 kavelinritten langs het traject verdwijnen;
•
de beide genoemde aspecten vooral de verkeersveiligheid bevorderen alsook de
doorstroming doordat het aantal conflictpunten vermindert;
•
de kans op mogelijk sluipverkeer naar Wognum afneemt;
•
de bestaande bomenrij langs de huidige N241 A.C. de Graafweg gehandhaafd kan
blijven (tevens een essentiële vleermuisroute);
•
minder werkzaamheden aan kabels en leidingen noodzakelijk zijn.
Een ander belangrijk gegeven is dat de aanwonenden in een overleg op 19juli 2017 een
voorkeur hebben uitgesproken voor een noordelijke omlegging.
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Sectie 19 is een korte sectie van minder dan 100 meter. Het betreft de (aansluiting op de)
verkeersbrug en fietsbrug over de Achterwijzend. De Provincie heeft aangegeven dat daar
waar mogelijk bruggen behouden dienen te blijven. Voor de huidige verkeersbrug leidt dit
niet tot een toekomstbestendige optie. Door toepassing van het gewenste ERBI-profiel is
het niet mogelijk om dit profiel op de bestaande verkeersbrug te realiseren. De verkeersbrug
is aan het einde van zijn levensduur. Met maatregelen kan de levensduur van het wegdek
met 25 jaar verlengd worden. De status van de fundering is echter niet onderzocht en
daarmee onduidelijk. Indien gekozen wordt voor een nieuwe verkeetsbrug of vaarduiker kan
sectie 19 ingepast worden in de voorkeurskeuze van de secties 1 8 en 20. In sectie 19 heeft
een inpassing tussen de secties 18 en 20 de voorkeur.
—

—

De provincie Noord-Holland heeft eind 2017 een interne afweging gemaakt ten aanzien van
het al dan niet deels of volledig vervangen van de verkeers- en fietsbrug. De provincie
Noord-Holland heeft gekozen om de beide bruggen volledig te vervangen voor een
vaarduiker.
De keuze in sectie 20 wordt ingegeven vanuit landschappelijke argumenten. Door te kiezen
voor de zuidelijke variant hoeft het landschappelijk waardevolle water van de Achterwijzend
niet verlegd te worden en kan de bomenrij aan de noordzijde gehandhaafd blijven. Dit heeft
wel gevolgen voor de aan de zuidzijde aanwezige watertransportleiding. In sectie 20 is
aanvankelijk een voorkeur uitgesproken voor een zuidelijke variant. In het kader van het
belang van de PWN-leiding is deze keuze heroverwogen, waarbij een berekening is
uitgevoerd ten aanzien van de kosten van beide varianten. Een noordelijke variant is
duurder. Dit komt voornamelijk door de aanpassingen die uitgevoerd moeten worden op de
Achterwijzend. Doordat de PWN leiding in dat geval niet verlegd hoeft te worden, ontstaat
ook een besparing voor PWN. PWN heeft vervolgens met een Netto Contante Waarde
(NCW) berekening bepaald welke optie voor PWN het beste is en alsnog besloten om te
kiezen voor een zuidelijke variant en dus voor het verleggen van de PWN-leiding. PWN
heeft in een e-mail van 01 december 2017 aangegeven dat: ‘De twee opties die we hebben
voor dit gedeelte van het traject middels een Business-case model met NCW berekening
met elkaar zijn vergeleken. Uit deze berekening blijkt dat het voordeliger voor PWN is om
ervoor te kiezen om nu direct de leiding te vervangen en daarmee dus te kiezen voor de
zuidelijke verlegging.’
Sectie 21 is een korte sectie van minder dan 100 meter en omvat de aansluiting op de
rotonde Nieuweweg bij Wognum. De keuze in deze sectie wordt bepaald door de keuze in
de aangrenzende sectie 20. Dit heeft wel gevolgen voor de aan de zuidzijde aanwezige
watertransportleiding. In sectie 21 heeft een zuidelijke variant de voorkeur.
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Integraal ontwerp Voorkeursvariant
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6.1

Samenstelling Voorkeursvariant
De afbeeldingen 14, 15 en 16 geven een totaalbeeld van de voorkeursvariant.
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Figucir 16: voorkeursvariant deeltraject 3

Op basis van de voorkeuren zoals omschreven in de hoofdstukken 3, 4 en 5 is een
Voorkeurs (referentie) schetsontwerp d.d. 19 april 2018 uitgewerkt. Dit voorkeurs
(referentie) schetsontwerp dient als kader voor de uitwerking van het Provinciaal
Inpassingsplan en is tevens de basis voor de nog te bepalen strategie betreffende
contactvorm en aanbesteding. Het voorkeurs (referentie) schetsontwerp is bijgevoegd als
bijlage 3 bij deze notitie en bevat:
• situatietekeningen N241 -832329-21-11 -01 Um 23
• dwarsprofieltekeningen N241-832329-21-34-01 tlm 05
—

—

Het voorkeurs (referentie) schetsontwerp, dat als kader dient voor de uitwerking van het
Provinciaal Inpassingsplan, is gekoppeld aan de systeem- en objectenboom die wordt
gehanteerd bij het onderhoudscontract voor het onderhoudsgebied Midden-Noord. Dit is
inzichtelijk gemaakt in bijlage 4: koppeling afwegingsnotitie objectenboom. Op basis van
deze koppeling is per object beschouwd of het voorkeurs (referentie) schetsontwerp aansluit
bij het Statusrapport nr. 481. Daar waar het voorkeurs freferentie) schetsontwerp afwijkt van
de standaard eisen in het statusrapport is een korte toelichting van de afwijking opgenomen.
—

In de hoofdstukken 3, 4 en 5 en in bijlage 1 zijn de gekozen voorkeuren uitgewerkt. De
systeem- en objectenboom levert een bijdrage aan de structuur van de
aanbestedingsstrategie, de contractdocumenten en inschrijvingsdocumenten.

358653 reisie D 30

28 (65)

SWECO
6.2
Kostenraming Voorkeursvariant
Het voorkeurs (referentie) schetsontwerp is vertaald naar een kostenraming. Voor het
opstellen van de raming is gebruik gemaakt van het rekenmodel zoals dit binnen de
Provincie Noord-Holland wordt gehanteerd. Per deeltraject is een raming opgesteld volgens
de SSK-systematiek zoals opgenomen in de ERBI kostenschatting Voorontwerpfase’. De
hoeveelheden zijn gebaseerd op het concept referentie schetsontwerp van 2 oktober 2017.
De kosten zijn ingevuld op basis van kentallen en aangevuld met de binnen Sweco
aanwezige ervaring met het opstellen van SSK-ramingen. Van het voorkeurs (referentie)
schetsontwerp van 19april 2018 is geen geactualiseerde SSK-raming beschikbaar.
Bij het opstellen van de kostenramingen zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:
• volledige reconstructie van de secties 1 tot en met 21 van de N241 A.C. de Graafweg
tussen het kruispunt Verlaat tot de rotonde Wognum nabij de A7;
• nieuw tracé ter hoogte van de aansluiting Tramweg en afwaardering van het huidige
deel van het tracé ter hoogte van de Tramweg;
• verhardingsbreedte rijweg 7.60 m met obstakelvrije zones van 4.50 m;
• verhardingsbreedte fietspad 3.00 m met een variabele buitenbermbreedte;
• verwijderen verhardings- en funderingsconstructie van rijweg en fietspad;
• risicobudget opgenomen voor verontreinigde materialen (verhardingsconstructie);
• aanbrengen nieuwe verhardings- en funderingsconstructie van rijweg en fietspad;
• verwijderen verkeers- en fietsbrug over de Achterwijzend en aanbrengen van nieuwe
vaarduiker op deze locatie;
• budget opgenomen voor grondverwerving en aankoop van opstallen;
• percentage nader te detailleren: 10% en percentage onvoorzien: 15%.
Toetsing aan statusrapport en KES
6.3
Het voorkeurs (referentie) schetsontwerp is getoetst aan het Statusrapport en KES om na te
gaan of, en zo ja welke, hier afwijkingen op voor komen. Deze afwegingsnotitie komt
overeen met hetgeen benoemd is in het Statusrapport met uitzondering van:
•
het ongemoeid laten van de PWN leiding heeft in de Afwegingsnotitie een grotere rol
gespeeld dan ten tijde van het Statusrapport;
•
het ongemoeid laten van de PWN leiding heeft op delen van het tracé als gevolg dat
grotere bermbreedtes benodigd zijn;
•
Grondzaken van de provincie Noord-Holland aangegeven heeft dat het verleggen van
kabel en leidingen gene reden is om gronden te kunnen onteigenen;
•
in de Afwegingsnotitie is vaker voor een noordelijke variant gekozen dan waar eerder
vanuit is gegaan;
•
in het statusrapport ging bij sectie 18 nog de voorkeur uit naar “het verleggen van de
A.C. de Graafweg ter plaatse van de Tramweg naar het zuiden en het creëren van een
nieuwe aansluiting met de Tramweg.” In deze Afwegingsnotitie is de voorkeur
uitgesproken voor een nieuw tracé, gebaseerd op de noordelijke variant.
•
de geraamde kosten voor de werkzaamheden vallen in deze afwegingsnotitie
substantieel hoger uit dan zoals geraamd in het statusrapport. Dit wordt voornamelijk
veroorzaakt door:
o
de vaarduiker (sectie 19) die nu wel begroot is en in het statusrapport niet;
o
in de meest recente kostencalculatie is rekening gehouden met het weghalen van
alle verhardingen en funderingen wat in het statusrapport niet het geval was;
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in de raming is nu voorzien in de aankoop van 2 woningen (A.C. de Graafweg 2a
en 4);
bij sectie 18 is nu begroot met een noordelijke variant, terwijl in het statusrapport
rekening was gehouden met de zuidelijke variant;
van het voorkeurs (referentie) schetsontwerp van 2 maart 2018 is nog geen
geactualiseerde SSK-raming beschikbaar.

In deze context is ervoor gekozen om de geïnventariseerde en gehonoreerde KES (intern en
extern) te zien als huidige stand van zaken. Na afronding van het nader onderzoek om te
komen tot het voorkeurstracé vindt er een nieuwe honorering plaats van de KES.

1
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Bijlage 1: Afwegingen per sectie
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Deeltraject 1

—

Kruispunt Verlaat

—

ovotonde Langereïs

Sectie 1
Beschrijving van de sectie
Sectie 1 strekt zich uit over een lengte van circa 250 meter en wordt aan de westzijde
begrensd door de kruising van de N241 A.C. de Graafweg met het Verlaat (hectometrering
± 9,95). Noordoostelijk van het kruispunt bevindt zich het Avia tankstation. Vanaf het
kruispunt gaat de sectie verder in zuidoostelijke richting. Bij hmp 10,1 ligt aan de zuidelijke
zijde van de A.C. de Graafweg een gasontvangststation (Verlaat 30). Sectie 1 eindigt ter
hoogte van hmp 10,2.

Beschrijving van de ligging van de PWN-leiding
In deze sectie zijn 2 dwarsprofielen gemaakt, te weten:
• dwarsprofiel 101 ter hoogte van hmp 10,0 en,
• dwarsprofiel 102 gesitueerd tussen hmp 10,1 en hmp 10,2
Bij beide dwarsprofielen bevindt de drinkwatertransportleiding van PWN zich in de zuidelijk
gelegen berm tussen het fietspad en de bermsloot. Na reconstructie komt de leiding te
liggen in de berm gelegen tussen de hoofdrijbaan en het fietspad. De verwachting is dat de
leiding ten gevolge van de wegreconstructie in deze sectie niet verlegd hoeft te worden.
Aanvullende onderzoeksvraag voor deze sectie
1. Wat zijn de invloedsgrenzen van een eventuele toekomstige keuze voor het
ondergronds maken van de huidige bovengrondse hoogspanningsleidingen van Tennet.
Vraag 1: De hoogspanningsleidingen
Evenwijdig aan het deel van de N241 A.C. de Graafweg en ter hoogte van het kruispunt
Verlaat is een bovengronds tracé van hoogspanningsleidingen aanwezig. De mogelijkheid
bestaat dat dit tracé op de middellange tot lange termijn wordt aangepast naar een
ondergronds tracé. Van het toekomstige tracé zijn nog geen ontwerpen beschikbaar. De
gedachte is dat het toekomstige trace onder de N241 A.C. de Graafweg en de
Westerlangereis komt te liggen. Het huidige bovengronds tracé ligt buiten de
invloedsgrenzen van zowel de zuidelijke als de noordelijke variant van de reconstructie van
de N241 A.C. de Graafweg. De inschatting is dat de toekomstige (ondergrondse) in- en
uittredepunten ver uit de N241 A.C. de Graafweg en Westerlangereis komen te liggen. Om
deze redenen wordt een mogelijk ondergronds tracé niet nader beschouwd en vormt dit
geen onderdeel van de afwegingsnotitie.
Afwegingen
Een belangrijk aspect binnen de afwegingen is de positie van de weg ten opzichte van de
LPG-opslag van het Avia tankstation (Verlaat 32) dat aan de noordzijde van de N241 A.C.
de Graafweg ligt en het gasontvangststation (Verlaat 30) dat aan de zuidzijde van de N241
A.C. de Graafweg ligt. De afstand tot de LPG-opslag blijft in beide varianten minimaal circa
9,0 meter, waardoor verplaatsing van de LPG-opslag vanuit planologisch oogpunt niet nodig
is. De afstand tot de gasopslag van het gasverdeelstation blijft in beide varianten minimaal
26,0 meter waardoor ook deze niet verplaatst hoeft te worden. Voor beide installaties geldt
wel dat de veiligheidszone vermindert.
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In de zuidelijke variant moet grond verworven worden aan de zuidzijde van het tracé. In de
noordelijke variant moet grond verworven worden aan zowel de zuid- als ook aan de
noordzijde van het tracé.
Conclusies
In de totale afweging van alle beoordelingsaspecten komt de vergelijking tussen de noord
en zuidvariant bij sectie 1 gelijk uit. In het geval dat de beoordeling van de verschillende
aspecten niet tot een duidelijke voorkeur in een variant leidt, dan speelt ook de keuze in de
aan liggende sectie een rol. In sectie 2 wordt gekozen voor een noordelijke variant. Om deze
reden wordt bij sectie 1 voor het oostelijke deel ook gekozen voor de noordelijke variant.
Het westelijke deel van sectie 1 blijft op de huidige manier aansluiten op het kruispunt van
het Verlaat.

Sectie 2
Beschrijving van de sectie
Sectie 2 strekt zich uit over een lengte van circa 250 meter vanaf hmp 10,2 tot hmp 10,45.
Vlak voor het einde van deze sectie ligt aan de noordelijke zijde van de N241 A.C. de
Graafweg de toerit van de Niedorperdijk naar de N241 A.C. de Graafweg. Vanaf de N241
A.C. de Graafweg is het verboden om hier in te rijden (éénrichtingsverkeer). De sectie
eindigt bij de aan de zuidzijde van de weg gelegen erftoegang naar N241 A.C. de Graafweg
2. De erftoegang kruist het Iangsliggende fietspad.
Beschrijving van de ligging van de PWN-Ieiding
In deze sectie is dwarsprofiel 103 uitgewerkt, gesitueerd tussen hmp 10,3 en hmp 10,4 en
dwarsprofiel 104, gelegen in de nabijheid van hmp 10,4. In beide situaties bevindt de PWN
leiding zich momenteel aan de zuidzijde van de weg, in de berm tussen het fietspad en de
bermsloot. Ook na reconstructie blijft de leiding in deze berm liggen. Naar verwacht zal de
leiding in deze sectie wel deels verlegd dienen te worden. Dit wordt veroorzaakt door de
ligging van de leiding in sectie 3 en de te handhaven woning N241 A.C. de Graafweg 2.
Aanvullende onderzoeksvraag voor deze sectie
2. Zijn er ingrepen om de Niedorperdijk bereikbaar te houden en zo ja, welke zijn dit?
Vraag 2: De Niedorperdijk
De Niedorperdijk is een eenrichtingsweg die vanaf het Verlaat toegang biedt tot de N241
A.C. de Graafweg. Met het reconstrueren van de N241 A.C. de Graafweg wordt ook de
aansluiting van de Niedorperdijk op de N241 A.C. de Graafweg opgeheven. Langs de
Niedorperdijk bevindt zich een aantal ligplaatsen in de Westerlangereis, alsmede een
steiger die gebruikt wordt door de Zeeverkenners die een botenhuis hebben op
Niedorperdijk 3. Ook na de reconstructie moeten de faciliteiten langs de Niedorperdijk
bereikbaar blijven. Hiertoe dient de dijk de mogelijkheid te bieden om te keren (ook voor
vrachtverkeer). Het éénrichtingverkeer op de dijk komt dan te vervallen. Voor de
oplossingen op de Niedorperdijk maakt een keuze voor noord of zuid van de N241 A.C. de
Graafweg, geen verschil.
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Afwegîngen
De motivatie om bij sectie 2 te kiezen voor de noordelijke variant wordt vooral veroorzaakt
door de effecten op N241 A.C. de Graafweg 2. Door te kiezen voor de noordelijke variant
komt de rand van de rijbaan aan de westzijde verder van de gevel af te liggen en komt deze
aan de oostzijde dichter bij de garage te liggen waardoor ingrijpende maatregelen, zoals het
treffen van akoestische maatregelen of in het slechtste geval aankoop en sloop van het
pand, worden voorkomen. Het verleggen in noordelijke richting betekent ook dat er minder
kabels- en leidingen verlegd hoeven te worden dan ten opzichte van een keuze voor de
zuidelijke variant.
—

—

Conclusies
In sectie 2 heeft een noordelijke variant de voorkeur.

Sectie 3
Beschrijving van de sectie
Sectie 3 strekt zich uit over een lengte van circa 300 meter en begint bij de erftoegang naar
deA.C. de Graafweg 2a (hmp 1045) en eindigt voorbij deA.C. de Graafweg4(hmp 10,75).
De beide erfinritten kruisen het fietspad ten zuiden van de N241 A.C. de Graafweg. De
N241 A.C. de Graafweg wordt in deze sectie aan de noordzijde door een smalle berm
gescheiden van het water van de Westerlangereis. Tussen de huisnummers 2a en 4 ligt op
de noordelijke oever van de Westerlangereis een korenmolen De Hoop (Rijksmonument).
Beschrijving van de ligging van de PWN-leiding
In sectie 3 zijn 3 dwarsprofielen getekend met daarop de situering van de PWN-leiding in
relatie tot de wegreconstructie.
Dwarsprofiel 105 laat de situatie zien ter plaatse van de inrit naar de erftoegang van A.C. de
Graafweg 2A. Dwarsprofiel 106 laat de situatie zien direct oostelijk van de inrit naar de
erftoegang A.C. de Graafweg 4. Dwarsprofiel 107 is genomen op de grens met sectie 4,
tussen de hectometerpalen 10,7 en 10,8. Bij deze 3 dwarsprofielen ligt de bestaande PWN
leiding in het talud van de berm gelegen tussen het fietspad en de bermsloot en komt de
PWN-leiding na de wegreconstructie (in zuidelijke richting) onder het fietspad te liggen. De
afstand van de leiding tot de rand van de hoofd rijbaan is minder dan de minimaal gewenste
5 meter. Het verleggen van de leiding, in geval van de keuze voor een zuidelijke variant, is
daarom nodig.
Afwegingen
In sectie 3 is de N241 A.C. de Graafweg slechts door een smalle berm gescheiden van het
water van de Westerlangereis. De woningen met de huisnummers 2a en 4 liggen nabij de
teen van de dijk en dicht langs de verharding van het fietspad dat langs de weg ligt. Bij
uitvoering van de noordvariant moet de dijk aan de waterzijde verbreed worden, waardoor
het water van de Westerlangereis zou versmallen. Een versmalling is echter niet wenselijk,
vanwege de functie van het water als recreatieve vaarweg. Voor deze functie is een breedte
van tenminste 15 meter nodig. Om versmalling van de Westerlangereis te voorkomen moet
in dat geval de noordelijke oever afgegraven worden. Afgraven ter plaatse van de
monumentale molen is echter niet mogelijk, omdat deze te dicht op het water staat. Beide
oevers zijn regionale waterkeringen die een functie hebben in het kader van waterveiligheid.
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Een verlegging in zuidelijke richting betekent dat de weg circa 2 tot 3 meter dichter bij de
woningen komt te liggen. In combinatie met de verbreding van het fietspad en het
toepassen van de obstakelvrije zone komt de insteek van de dijk zeker 4 tot 5 meter dichter
naar de woningen toe. Een verlegging in zuidelijke richting heeft grote consequenties voor
beide woningen (huisnummers 2a en 4), waardoor aankoop en vervolgens amovatie
onvermijdelijk is. Een verlegging in zuidelijke richting is gelet op de eerder genoemde
feiten over de noordelijke variant de enige optie. Met de zuidelijke variant:
•
kunnen (in geval van amovatie van de woniningen) 2 erftoeritten op de N241 A.C. de
Graafweg opgeheven worden, wat de verkeersveiligheid op de weg ten goede komt;
•
wordt het water van de Westerlangereis niet verlegd en/of versmald. Dit komt ten
goede aan de landschappelijke en ecologische kwaliteit (vleermuizenroute), het gebuik
als recreatief vaarwater en de waterkerende functie van de dijk op beide oevers;
•
blijft de monumentale molen gehandhaafd;
•
hoeven in het geval van aankoop van de woningen met de huisnummers 2a en 4
geen geluidswerende maatregelen getroffen te worden.
—

—

—

—

Conclusies
De keuze voor een noordelijke of zuidelijke variant is een keuze tussen:
•
het verleggen van de Westerlangereis en verplaatsen van de molen in het geval van
een keuze voor de noordelijke variant;
•
het aankopen en amoveren van de woningen met de huisnummers 2a en 4 en het
verleggen van de PWN-leiding in het geval van een keuze voor de zuidelijke variant.
Een middenvariant is geen optie, omdat hierbij de nadelen van zowel noordelijke als
zuidelijke variant samenkomen.
Bij de integrale afweging scoorde de noordelijke variant licht negatiever dan de zuidelijke
variant, waardoor de voorkeur is uitgesproken voor een reconstructie in zuidelijke richting.
De keuze voor een zuidelijke verlegging heeft voor de bewoners in kwestie grote
persoonlijke consequenties. De keuze voor een noordelijke verlegging heeft echter, andere
maar, nog ingrijpendere consequenties voor het totaalbeeld. Voor de bepaling van het
voorkeurstracé heeft het bredere maatschappelijke belang zwaarder gewogen. De voorkeur
voor sectie 3 blijft, ook na heroverweging in het kader van het PWN-belang, liggen bij de
zuidelijke variant.

Sectie 4
Beschrijving van de sectie
Sectie 4 strekt zich uit over een lengte van circa 700 meter en loopt van A.C. de Graafweg 4
(hmp 10,75) tot aan hmp 11,2 (westelijk van de inrit naar de schuur, gelegen ten westen van
A.C. de Graafweg 6). Ter hoogte van hmp 10,95 ligt, zuidelijk van de N241 A.C. de
Graafweg, de afslag naar de Frik. Schuin tegenover de Erik ligt de smalle betonnen
verkeersbrug over de Westerlangereis naar de Skarpetweg. Aan de noordzijde van de
Westerlangereis, westelijk van de brug, ligt het bedrijf Schaerput (kanoverhuur en
buitenactiviteiten) met een kleine haven.
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Beschrijving van de ligging van de PWN-leiding
In sectie 4 zijn 2 dwarsprofielen getekend met daarop de situering van de PWN-leiding in
relatie tot de wegreconstructie. Dwarsprofiel 108 laat de situatie zien direct oostelijk van de
brug naar de Skarpetweg. Dwarsprofiel 109 toont de situatie tussen de hectometerpalen
11,1 en 11,2, dicht bij de overgang naar sectie 5. In de huidige situatie ligt de PWN-Ieiding
ter plaatse van dwarsprofielen 108 en 109 respectievelijk onder het fietspad (108) en in het
talud van de berm gelegen tussen het fietspad en de bermsloot (109). Na reconstructie (in
zuidelijke richting) ligt de bestaande PWN-leiding in de noordelijke berm van de
hoofdrijbaan (108), of onder de hoofdrijbaan zelf (109). Dit betekent dat de leiding, bij een
keuze voor de zuidelijke variant, sowieso verlegd moeten worden.
Aanvullende onderzoeksvraag voor deze sectie
3. Hoe kan de te handhaven brug in de Skarpetweg worden ingepast in het ontwerp?
Vraag 3: Inpassing brug $karpetweg
Alleen als gekozen wordt voor een zuidelijke variant kan de brug behouden blijven.
In geval van de keuze voor een noordelijke variant wordt de brug vervangen door een
nieuwe, bredere brug. In beide situaties (noordelijke en zuidelijke variant) wordt de
aansluiting vanaf de Frik verplaatst in oostelijke richting zodat deze recht voor de aansluiting
met de Skarpetweg komt te liggen. De Erik, Skarpetweg en de N241 A.C. de Graafweg
worden voorzien van middengeleiders. De toekomstige aansluiting van de Erik met de N241
A.C. de Graafweg wordt (in beide varianten) gemaakt met een ruime bocht. Binnen de
landschappelijke structuur van de droogmakerij Heerhugowaard is dit ongewenst en wordt
aanbevolen om te onderzoeken of de aansluiting met de N241 A.C. de Graafweg gemaakt
kan worden met een rechte aansluiting vanaf de Frik.
Verkeersveiligheid
Voor dit criterium maakt het weinig verschil of de N241 A.C. de Graafweg in noordelijke of
zuidelijke richting gereconstrueerd wordt. Door de opstaande wanden van de betonnen brug
is het zicht van het verkeer beperkt. Ook is de betonnen brug te smal voor autoverkeer in 2
richtingen. In de zuidelijke variant wordt de aansluiting van de Skarpetweg circa 12 meter in
zuidelijke richting opgeschoven. Zo ontstaat voor een voertuig richting Oude Niedorp
opstelruimte indien deze voor de brug moet wachten op een tegenligger. Verkeer richting
N241 A.C. de Graafweg krijgt op deze wijze goed zicht op het verkeer op de N241 A.C. de
Graafweg. In de noordelijke variant wordt een nieuwe brug aangebracht waarmee
opstellengte en zicht geoptimaliseerd kunnen worden.
Vanwege het aantal fietsers dat hier oversteekt (circa 225 per dag15), kan in beide varianten
worden volstaan met één fietsoversteek over de N241 A.C. de Graafweg. De beschikbare
telgegevens zijn in het eerste kwartaal van 2018 geverifieerd met nieuwe tellingen. Mede
door de beperkte afslagbewegingen op het kruispunt (ca. 7% van het totaal oprijdende
verkeer), wat de overzichtelijkheid ten goede komt, is een oplossing zonder verkeerslichten
acceptabel.

Bron: Grontmij, trajectstudie N241 A C. de Graafweg. 10 december 2015.
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Impact aanhiggende infrastructuur
De noordelijke variant scoort slechter op dit criterium doordat aan de noordzijde van de
nieuwe brug een grote ruimtelijke, en dure, ingreep in de omgeving noodzakelijk is. In beide
varianten moet de Frik verlegd worden. Voor het verleggen van de Erik zijn, naast
grondverwerving, geen ruimtelijke belemmeringen.
Technische haalbaarheid en maakbaarheid
De watergang is in beheer en eigendom bij het Hoogheemraadschap. De gemeentegrens
tussen de gemeente Hollands Kroon en de gemeente Heerhugowaard ligt in het midden van
de Westerlangereis. Het is onbekend wie de brug in de Skarpetweg in beheer en eigendom
heeft. De technische haalbaarheid van de noordelijke variant is hierdoor lager, omdat geen
duidelijkheid is over bij wie de brug in de Skarpetweg in beheer en eigendom is. Door de
verbreding van de brug is aan de noordzijde daarvan extra ruimte nodig voor het aanlanden
en inpassen van de brug.
Wateiveiigheid
De noordelijke variant scoort op dit criterium slechter. In de noordelijke variant wordt de
brug in de Skarpetweg vervangen. Hiervoor worden ook werkzaamheden aan de fundering
en aan de oevers uitgevoerd. De kade tussen het Verlaat en Langereis is een regionale
waterkering en voldoet aan de norm voor zowel stabiliteit en hoogte16. Bij aanpassingen
moet met berekeningen worden aangetoond dat de veiligheid van de waterkering niet
vermindert. De noordelijke variant biedt eventueel wel de mogelijkheid om, bij de realisatie
van een nieuwe brug, het natte doorstroomprofiel en de doorvaarthoogte te optimaliseren.
Kabels en leidingen
De noordelijke variant scoort op dit criterium lager. In de zuidelijke variant kunnen de kabels
en leidingen aan de noordzijde van de N241 A.C. de Graafweg gehandhaafd blijven. In
beide varianten moeten de kabels en leidingen aan de zuidzijde van de N241 A.C. de
Graafweg verlegd worden. In de zuidelijke variant moeten deze over een grotere lengte
verlegd worden.
Kosten
Voor de zuidelijke variant moet voor de omlegging van de Frik meer grond verworven
worden en zijn de kosten voor de realisatie van de infrastructuur en het verleggen van
kabels en leidingen hoger. De aanleg van de noordelijke variant is duurder omdat de oude
brug gesloopt wordt en een nieuwe brug gerealiseerd moet worden. Dit brengt ook extra
kosten met zich mee voor omleidingsroutes, verleggen van de hoogspanningsleiding en
grondververwerving en/of compensatie aan de noordzijde van de brug.

16 Bron: Uitgangspunten HHNK bij herinrichting N241 Verlaat-A7, Ezra Swolfs Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier 6juli 2017
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Afwegingen
Een belangrijk aspect van de noordelijke variant is dat de brug vervangen moet worden met
alle kostenconsequenties van dien. Complicerende factor is dat (nog) niet bekend is wie de
eigenaar van de brug is. Een andere consequentie van de noordelijke variant is dat meer
kabels en leidingen verlegd moeten worden dan in geval van keuze voor een zuidelijke
variant. Een nieuwe brug betekent wel dat het doorstroomprofiel van de Westerlangereis
eventueel verruimd kan worden.
Conclusies
In de Afwegingsnotitie is gekozen voor de zuidelijke variant, waarbij de huidige brug
gehandhaafd blijft. Bij een keuze voor de noordelijke variant zou de brug vervangen moeten
worden voor een nieuwe brug. Ook heeft een nieuwe brug impact op de percelen aan de
noordzijde van de brug. Aandachtspunt voor de zuidelijke variant is dat meer
grondverwerving nodig is en dat over een grotere afstand kabels en leidingen verplaatst
moeten worden.
Bij de algehele integrale afweging binnen deze sectie scoorde de noordelijke variant
negatiever dan de zuidelijke variant (-5 om -1), waardoor de voorkeur is uitgesproken voor
een reconstructie in zuidelijke richting.
Ook na herijking als gevolg van de discussie met PWN blijft de voorkeurskeuze liggen bij de
zuidelijke variant, omdat de maatschappelijke kosten van het verleggen van de PWN-leiding
niet opwegen tegen de investeringen die gedaan moeten worden in het geval voor een
noordelijke variant gekozen wordt.

Sectie 5
Beschrijving van de sectie
Sectie 5 strekt zich uit over een lengte van circa 350 meter en begint bij hmp 11,2 (voor de
inrit naar de schuur, westelijk van A.C. de Graafweg 6) en loopt tot hmp 11,55. Daar
tussenin ligt de ontsluiting naar een schuur en de erfontsluiting naar A.C. de Graafweg 6.
De berm tussen de N241 A.C. de Graafweg en de Westerlangereis is in deze sectie breder
dan in de vorige secties.
Situering PWN-Ieiding
In deze sectie zijn 4 dwarsprofielen uitgewerkt:
• Dwarsprofiel 110, gesitueerd tussen hmp
• Dwarsprofiel 111, gesitueerd tussen hmp
• Dwarsprofiel 112, gesitueerd tussen hmp
• Dwarsprofiel 113, gesitueerd tussen hmp

11,2
11,3
11,4
11,5

en
en
en
en

11,3
11,4
11,5
11,6

Voor de dwarsprofielen 110 tot en met 112 geldt dat de PWN-leiding zich in de huidige
situatie bevindt aan de zuidzijde van de weg in de berm tussen het fietspad en de
bermsloot. Bij dwarsprofiel 113 is de leiding opgeschoven tot onder het fietspad. Na
reconstructie komt de leiding in deze sectie onder het fietspad te liggen of in de berm tussen
het fietspad en de hoofdrijbaan. Hierdoor is het verleggen van de leiding naar verwachting
nodig.
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Afwegingen
In de zuidelijke variant komt de bebouwing van A.C. de Graafweg 4b en de woning van A.C.
de Graafweg 6 dichter bij de rand van de rijbaan te liggen. Bij deze variant moeten ook
meer kabels en leidingen verlegd worden en moet een strook grond verworven worden ten
behoeve van de sloot.
De noordelijke variant vraagt als het doorstroomprofiel van de Westerlangereis behouden
moet blijven over een beperkt deel van de sectie om aanpassingen aan beide oevers.
Door het verloop vanuit de zuidelijke variant van sectie 4 meer in oostelijke richting te
positioneren hoeft de Westerlangereis niet aangepast te worden. Daarnaast moet in deze
variant een deel van de bosschages tussen de weg en de Westerlangereis gekapt worden.
—

—

Conclusies
In sectie 5 heeft een noordelijke variant de voorkeur.

5ecte 6
Beschrijving van de sectie
Sectie 6 strekt zich uit over een lengte van circa 400 meter en begint bij hmp 1155. Net
voorbij hmp 11,6 bevindt zich de afslag naar de Schapenweg. Circa 50 meter vanaf de
N241 A.C. de Graafweg bevindt zich op de Schapenweg de inrit naar Camping De Vishoek
(Schapenweg 8). Via de Schapenweg en een gecombineerde erftoegangsweg / fietspad
langs de N241 A.C. de Graafweg kan het perceel A.C. de Graafweg 6a bereikt worden. Op
de N241 A.C. de Graafweg is in de huidige situatie vanuit Opmeer een linksaf strook zonder
rugdekking17 aangebracht. Het ontbreken van deze rugdekking maakt de verkeerssituatie
minder veilig. Bovendien ligt de aansluiting in een boog van de A.C. de Graafweg. De sectie
loopt door tot hmp 11,95 (net voorbij de afslag naar de erfontsluiting A.C. de Graafweg 8).
Situering PWN-leiding
Binnen de begrenzing van sectie 6 zijn twee dwarsprofielen uitgewerkt waarin de huidige
situatie en de te verwachten toekomstige situatie zichtbaar is, alsmede de positie van de
PWN-Ieiding daarin. Dwarsprofiel 114 geeft een beeld van de situatie tussen de
hectometerpalen 11,6 en 11,7 en dwarsprofiel 115 doet datzelfde tussen de
hectometerpalen 11,8 en 11,9. In de huidige situatie bevindt de PWN-leiding zich ter plaatse
van dwarsprofiel 114 zich zuidelijk van de weg, onder het fietspad. Ter plaatse van
hectometerpaal 115 ligt de leiding in de berm tussen het fietspad en de bermsloot. In de
toekomstige situatie na reconstructie komt de leiding onder het fietspad te liggen.
Aanvullende onderzoeksvragen voor deze sectie
4. Onder welke voorwaarden is het mogelijk om de Schapenweg af te sluiten van de A.C.
de Graafweg?
5. Welke opties zijn mogelijk om een goede bereikbaarheid te realiseren van A.C. de
Graafweg 6a en Schapenweg 8 (camping)?

Rugdekking betekent dat er een verhoogde middengeleider is aangebracht die voorkomt dat met hoge snelheid
op een stilstaand voertuig in het linksafvak wordt ingereden.
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Vraag 4: Afsluiting Schapenweg
Op deze locatie is vanuit Opmeer in de huidige situatie een linksafstrook aangebracht,
zonder rugdekking wat deze minder veilig maakt. Bovendien ligt de aansluiting in een bocht
van de A.C. de Graafweg. De verkeersintensiteiten in het drukste uur op de Schapenweg
zijn beperkt. Vanuit de verkeersveiligheidsanalyse18 komt de aansluiting niet als onveilig
naar voren. Formeel mag vrachtverkeer de Schapenweg niet inrijden, maar dat gebeurt wel.
Vlakbij de N241 A.C. de Graafweg ligt aan de Schapenweg een camping en aan de A.C. de
Graafweg (direct ten oosten van de Schapenweg) ligt huisnummer 6a. De toegang voor
gemotoriseerd verkeer tot dit perceel verloopt via een gecombineerde erftoegangsweg die
tevens functioneert als fietspad. Dit fietspad heeft daarom tussen de Schapenweg en nr. 6a
geen officiële fietspad-status. In feite is dit een ongebruikelijke en onhandige toegang tot het
perceel. In het kader van het provinciale beleid om het aantal aansluitingen op dergelijke
wegen zoveel mogelijk te beperken, heeft het de voorkeur om de aansluiting van de
Schapenweg (fietsers uitgezonderd) op te heffen.
Voor het opheffen van de aansluiting Schapenweg op de N241 A.C. de Graafweg geldt het
volgende:
• de Schapenweg is voor auto- en fietsverkeer in 2 richtingen beschikbaar. De
verkeersintensiteiten op de Schapenweg zijn beperkt;
• de afsluiting van de Schapenweg op de N241 A.C. de Graafweg geldt voor het
gemotoriseerd verkeer. Het fietsverkeer kan gebruik blijven maken van de verbinding
van de Schapenweg met het fietspad langs de N241 A.C. de Graafweg;
• bij afsluiten van de aansluiting op de N241 A.C. de Graafweg moet de Schapenweg en
de Frik voor autoverkeer in 2 richtingen bereden kunnen worden. Eventuele
passeerplaatsen en/of parkeerplaatsen moeten worden afgestemd met de bewoners
en/of gebruikers van de Schapenweg en de Frik;
• direct ten oosten van de Schapenweg ligt het perceel Camping ‘De Vishoek’ en het
huisnummer 6a met een bedrijfslocatie. De exacte ontsluiting van perceel 6a is een
aandachtspunt.
Voor de reconstructie van de N241 A.C. de Graafweg maakt het voor de verkeersveiligheid
ter plaatse van deze aansluiting geen verschil of de N241 A.C. de Graafweg in noordelijke
of zuidelijke richting gereconstrueerd wordt. In beide gevallen wordt het gemotoriseerd
verkeer omgeleid naar het nieuwe kruispunt van de Frik met de Skarpetweg. Doordat het
verkeer op het nieuwe kruispunt de Frik op kan rijden ontstaat een situatie die veiliger is dan
de huidige situatie. Geadviseerd wordt om tussen de N241 A.C. de Graafweg en de
afgesloten Schapenweg een fysieke afscheiding aan te brengen om ongewenst afslaan
vanaf de N241 A.C. de Graafweg en/of oprijden naar de N241 A.C. de Graafweg tegen te
gaan.
Voor de reconstructie van de N241 A.C. de Graafweg maakt het voor de impact op de
aanliggende infrastructuur geen verschil of de N241 A.C. de Graafweg in noordelijke of
zuidelijke richting gereconstrueerd wordt. De ontsluiting van de camping en het perceel 6a
kan in beide varianten gerealiseerd worden. Op de middellange termijn heeft de gemeente
Heerhugowaard de intentie om groot onderhoud uit te voeren op de Erik en de
Schapenweg.
18

Bron: Trajectstudie N241b, projectnummer 330814, referentienummer GM-0168985, Grontmij 10december
2015

358653 revise D 3 0

40 (85)

SWECO
Vanwege de doelstelling om het aantal aansluitingen te verminderen, heeft het niet de
voorkeur om na het afsluiten van de Schapenweg een nieuwe uitrit voor het perceel 6a op
de N241 A.C. de Graafweg te realiseren. De exacte wijze van ontsluiting van perceel 6a
wordt in overleg met de betrokkenen uitgewerkt. Uit de overlegen met de bewoners is een
ontsluiting op de N241 A.C. de Graafweg gekomen. Deze ontsluiting is verwerkt in het
voorkeurs (referentie) ontwerp van 19 april 2018.
De afsluiting is inpasbaar in de omgeving. Ten behoeve van eventuele
passeermogelijkheden en/of parkeerplaatsen op de Frik en Schapenweg moet, in overleg
met de gebruikers en de gemeente, wellicht aanvullende wegverharding worden
aangebracht. Om afslaan vanaf de N241 A.C. de Graafweg te ontmoedigen, wordt
geadviseerd om in het landschapsplan fysieke elementen op te nemen.
Vraag 5: Bereikbaarheid percelen A. C. de Graafweg 6a en Schapenweg 8 (camping)
Door het verwijderen van de aansluiting van de Schapenweg op de N241 A.C. de Graafweg
hebben de percelen A.C. de Graafweg 6a en Schapenweg 8 (camping) geen rechtstreekse
verbinding meer via de Schapenweg met de N241 A.C. de Graafweg. Dit betekend dat de
ontsluiting op een alternatieve manier moet geschieden.
Voor het perceel Schapenweg 8 (camping) is de meest geëigende wijze om dit te realiseren
via het bestaande wegennet van de Erik en de Schapenweg. Voor het perceel A.C. de
Graafweg 6a zijn meerdere opties mogelijk. In het vervolgtraject zijn met de
belanghebbenden de verschillende opties besproken. De voorkeursoptie van de
belanghebbenden is opgenomen in het voorkeurs-ontwerp
Afwegingen
De oplossing voor de erfontsluiting van de melkveehouderij, gevestigd op de A.C. de
Graafweg 6a, ligt in het geval van een zuidelijke variant complexer dan bij de noordelijke
variant.
Met de eigenaar van huisnummer 6a zijn meerdere gesprekken gevoerd waarin voorstellen
zijn besproken ten aanzien mogelijke oplossingen. Voor de eigenaar is het van belang dat:
•
een ontsluiting blijft bestaan op de N241 A.C. de Graafweg;
•
vanaf het erf een directe toegang blijft bestaan op de Schapenweg.
Uitbreiding in zuidelijke richting betekent dat de rand van de weg en het langsliggende
fietspad dichter op de gevel komen te liggen waardoor de ruimte beperkter wordt om een
goede oplossing te vinden voor een erfontsluiting richting de A.C. de Graafweg en de
Schapenweg. Het aantal te verleggen kabels en leidingen in de zuidelijke variant is iets
meer dan in de noordelijke variant.
Een noordelijke variant maakt een beoogde oplossing beter inpasbaar. In deze oplossing
wordt een nieuwe erfontsluiting gerealiseerd op de AC de Graafweg voor de ontsluiting van
de woning 6a. Tevens wordt een doorsteek gemaakt naar de Schapenweg die afsluitbaar is
met een voorziening (hek). Een wegreconstructie in noordelijke richting betekent in deze
sectie (6) dat om de breedte (het doorstroomprofiel) van de Westerlangereis te behouden
de oever aan beide zijden van de watergang aangepast moet worden. De loop van de
Westerlangereis wordt daarbij tevens vloeiender gemaakt.
—

—
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Met een noordelijke variant wordt de Westerlangereis aangepast. Dit betreft een activiteit
inzake kanalisering en is daarmee m.e.r.-beoordelingsplichtig. Omdat de activiteiten
kanalisering en de herinrichting van de N241 A.C. de Graafweg onlosmakelijk met elkaar
zijn verbonden, dient de m.e.r.-beoordeling in te gaan op de milieueffecten van het gehele
plan. Een m.e.r.-beoordeling is een toets van het bevoegd gezag om te bepalen of er bij een
voorgenomen activiteit, die genoemd staat in onderdeel D van het Besluit m.e.r., mogelijke
belangrijke nadelige milieugevolgen kunnen optreden. Om te kunnen beoordelen of dit
belangrijke nadelige milieugevolgen heeft, is een aanmeldingsnotitie19 opgesteld. Hierin
wordt geconcludeerd dat noch de locatie, noch de omgeving, noch de aanpassing van de
watergang, noch de totale herinrichting van de N241 A.C. de Graafweg aanleiding geven
om de (milieu-)effecten in een uitgebreide milieueffectrapportage af te wegen. Er zijn geen
bijzondere omstandigheden die het doorlopen van een volledige m.e.r.-procedure
noodzakelijk maken. Belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zijn niet te verwachten.
Conclusies
De noordelijke variant scoort op het criterium waterveiligheid lager. In de noordelijke variant
moeten de bermen en waterloop van de Westerlangereis aangepast worden. Hiervoor
moeten werkzaamheden aan de oevers worden uitgevoerd. De kade tussen het Verlaat en
Langereis is een regionale waterkering en voldoet aan de norm voor zowel stabiliteit en
hoogte20. Bij aanpassingen of aanvullingen moet met berekeningen worden aangetoond dat
de veiligheid van de waterkering niet verminderd. De noordelijke variant biedt wel de
mogelijkheid om de vaarweg plaatselijk te optimaliseren.
De noordelijke variant scoort lager op het criterium kabels en leidingen. In de zuidelijke
variant kunnen de kabels en leidingen aan de noordzijde van de N241 A.C. de Graafweg,
inclusief een hoogspanningskabel, gehandhaafd blijven.
Voor de zuidelijke variant moet meer grond verworden worden. De aanleg van de
noordelijke variant is echter duurder doordat de oevers van de Westerlangereis aangepast
moeten worden en de hoogspanningsleiding verlegd moet worden.
In sectie 6 heeft een noordelijke variant de voorkeur.

Sectie 7
Beschrijving van de sectie
Sectie 7 strekt zich uit over een lengte van circa 550 meter en begint net voorbij de
erftoegang naar A.C. de Graafweg 8 (hmp 11,95) tot kort voor de inrit naar huisnummer 10
(hmp 12,50). Vanaf hmp 12,2 bevindt zich een (deels dubbele) bomenrij parallel aan de
noordzijde van de weg. Ter hoogte van hmp 12,3 bevindt zich aan de noordzijde van de
weg een roofvogelnest.

Aanmeldingsnotitie met-beoordeling, aanpassing Westerlangereis SWNL0222351, Sweco 2mei 2018
Bron: Uitgangspunten HHNK bij herinrichting N241 Verlaat-A7, Ezra Swolfs Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier 6juli 2017
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Beschrijving van de ligging van de PWN-leiding
In sectie 7 zijn 2 dwarsprofielen getekend met daarop de situering van de PWN-Ieiding in
relatie tot de wegreconstructie. Dwarsprofiel 116 laat de situatie zien tussen de
hectometerpalen 11,9 en 12,0, direct oostelijk van de erfinrit naar het adres A.C. de
Graafweg 8. Dwarsprofiel ll7toontde situatie tussen de hectometerpalen 12,3 en 12,4,
direct oostelijk van de parkeerhaven gelegen aan de noordzijde van de N241 A.C. de
Graafweg en het dammetje naar het agrarisch perceel aan de zuidzijde van de N241 A.C.
de Graafweg. In beide situaties bevindt de bestaande PWN-leiding zich nu in het talud van
de berm gelegen tussen het fietspad en de bermsloot. Na reconstructie in zuidelijke richting
zou de PWN-leiding zich onder het fietspad bevinden. De afstand van de leiding tot de rand
van de hoofdrijbaan is minder dan de minimaal gewenste 5 meter. Het verleggen van de
leiding in geval van de keuze voor een zuidelijke variant is daarom nodig.
Afwegingen
Het belangrijkste verschil tussen de noordelijke en zuidelijke variant wordt in deze sectie
gemaakt door de aanpassing van de noordelijke oever van de Westerlangereis. In de
noordelijke variant moet, over een groot deel van het tracé en bij behoud van het
doorstroomprofiel, ook de noordelijke oever van de Westerlangereis aangepast worden.
Een keuze voor een zuidelijke variant voorkomt de noodzaak voor deze aanpassing.
Een noordelijke verlegging heeft ook effecten op het functioneren van de watergang als
essentiële vlieg route voor meervleermuizen21 en heeft mogelijk effect op de betekenis van
de Westerlangereis als provinciaal landschapslint.
Conclusies
Het belangrijkste verschil tussen de noordelijke en zuidelijke variant wordt in deze sectie
gemaakt door de aanpassing van de noordelijke oever van de Westerlangereis. In een
noordelijke variant moet, over een groot deel van het tracé en bij behoud van het
doorstroomprofiel, ook de noordelijke oever van de Westerlangereis aangepast worden.
Een keuze voor een zuidelijke variant voorkomt de noodzaak van deze aanpassing.
Een noordelijke verlegging heeft ook mogelijke effecten op het functioneren van de
watergang als essentiële vliegroute voor meervleermuizen en op de betekenis van de
Westerlangereis als provinciaal landschapslint.
Bij de integrale afweging scoorde de noordelijke variant negatiever dan de zuidelijke variant
(-3 om -1), waardoor de voorkeur is uitgesproken voor een reconstructie in zuidelijke
richting.
De conclusie van herijking is dat de keuze voor de zuidelijke variant gehandhaafd blijft,
omdat aanpassingen in de oever dermate ingrijpend en kostbaar zijn dat dit niet opweegt
tegen de kosten van het verleggen van de PWN-Ieiding.

21

Natuuronderzoek N241 A.C. de Graafweg, Natuuronderzoek in het kader van de wet- en regelgeving voor
natuur, referentienummer SWNL356682, Sweco 2 mei 2018.
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Sectie 8
Beschrijving van de sectie
Sectie 8 strekt zich uit over een lengte van circa 75 meter en betreft de erfontsluiting van de
huisnummers 10 en 12 langs de A.C. de Graafweg beginnend bij hmp 12,50 en eindigend
bij ongeveer hmp 12,57. Voor de erftoegang bevinden zich enkele bomen aan beide zijden
van de weg.
Beschrijving van de ligging van de PWN-Ieiding
In dit korte deeltraject is 1 dwarsprofiel (nummer 118) gemaakt die zich bevindt tussen
hectometerpaal 12,5 en de erfinrit naar het adres A.C. de Graafweg 10. In de huidige
situatie bevindt de PWN-Ieiding zich nu in het talud van de berm tussen het fietspad en de
bermsloot. Bij een reconstructie in zuidelijke richting zou de bestaande leiding onder het
fietspad komen te liggen. De afstand van de leiding tot de rand van de hoofdrijbaan is
minder dan de minimaal gewenste 5 meter. Het verleggen van de leiding in geval van de
keuze voor een zuidelijke variant is daarom nodig.
Afwegingen
Het belangrijkste verschil tussen de noordelijke en zuidelijke variant wordt in deze sectie
gemaakt door de aanpassing van de noordelijke oever van de Westerlangereis. In de
noordelijke variant moet, over een groot deel van het tracé en bij behoud van het
doorstroomprofiel, ook de noordelijke oever van de Westerlangereis aangepast worden.
Een keuze voor een zuidelijke variant voorkomt de noodzaak voor deze aanpassing.
Een noordelijke verlegging heeft mogelijk ook effecten op het functioneren van de
watergang als essentiële vliegroute voor meervleermuizen22 en heeft mogelijk effect op de
betekenis van de Westerlangereis als provinciaal landschapslint.
Een keuze voor de zuidelijke variant betekent dat de erfontsluiting naar beide woningen
aangepast moet worden. Onderzoek23 heeft uitgewezen dat hierdoor geen
geluidsreducerende maatregelen getroffen hoeven te worden.
Conclusies
Het belangrijkste verschil tussen de noordelijke en zuidelijke variant wordt in deze sectie
gemaakt door de aanpassing van de noordelijke oever van de Westerlangereis. In de
noordelijke variant moet, over een groot deel van het tracé en bij behoud van het
doorstroomprofiel, ook de noordelijke oever van de Westerlangereis aangepast worden.
Een keuze voor een zuidelijke variant voorkomt de noodzaak voor deze aanpassing.
Een noordelijke verlegging heeft effecten op het functioneren van de watergang als
essentiële vliegroute voor meervleermuizen en heeft mogelijk effect op de betekenis van de
Westerlangereis als provinciaal landschapslint.
Een keuze voor de zuidelijke variant betekent dat de erfontsluiting naar beide woningen
aangepast moet worden. Onderzoek23 heeft uitgewezen dat hierdoor geen
geluidsreducerende maatregelen getroffen hoeven te worden.
22 Natuuronderzoek N241 A.C.
de Graafweg. Natuuronderzoek in het kader van de wet- en regelgeving voor

natuur, referentienummer SWNL356682, Sweco 2mei 2018.
Trajectstudie N241 A.C. de Graafweg. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. SWNL0221732, Sweco 13
maart2018
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Gelet op het feit dat het een kort tracé is en een verlegging naar de noodzijde grote effecten
heeft op de Westerlangereis en de aansluitende secties 7 en 9, wordt in deze sectie de
voorkeur voor een zuidelijke variant gehandhaafd.
Sectie 9
Beschrijving van de sectie
Sectie 9 strekt zich uit over een lengte van circa 650 meter en is het meest oostelijk gelegen
deel van deeltraject 1. Deze sectie begint net voorbij de erfontsluiting van huisnummers 10
en 12 (hmp 12,57) en loopt door tot hmp 13,2, westelijk van de toekomstige ovotonde
Langereis. Tussen hmp 13,05 en hmp 13,2 bevindt zich noordelijk van de N241 A.C. de
Graafweg een groep bomen bestaande uit 3 tot 4 rijen bomen.
Beschrijving van de ligging van de PWN-leïding
In deze sectie zijn 3 dwarsprofielen uitgewerkt, te weten één (nummer 119) op de grens
tussen sectie 8 en sectie 9, één (nummer 120) gesitueerd ongeveer halverwege de sectie
tussen de hectometerpalen 12,8 en 12,9 en één (nummer 121) aan het einde van de sectie
tussen de hectometerpalen 13,1 en 13,2.
De PWN-leiding bevindt zich ter plaatse van de dwarsprofielen 119 en 120 momenteel in
het talud van de berm, gelegen tussen het fietspad en de bermsloot. Bij reconstructie van
de weg in zuidelijke richting komt de bestaande leiding hier onder het fietspad te liggen. Bij
dwarsprofiel 121 ligt de leiding momenteel zuidelijk van de bermsloot. In de toekomstige
situatie komt deze (bij een zuidelijke uitbreiding) onder de bermsloot te liggen.
Afwegingen
Het belangrijkste verschil tussen de noordelijke en zuidelijke variant wordt in deze sectie
gemaakt door de aanpassing van de noordelijke oever van de Westerlangereis. In de
noordelijke variant moet, over een groot deel van het tracé en bij behoud van het
doorstroomprofiel, ook de noordelijke oever van de Westerlangereis aangepast worden.
Een keuze voor een zuidelijke variant voorkomt de noodzaak voor deze aanpassing.
Een noordelijke verlegging heeft ook effecten op het functioneren van de watergang als
essentiële vlieg route voor meervleermuizen en heeft mogelijk effect op de betekenis van de
Westerlangereis als provinciaal landschapslint.
Conclusies
Het belangrijkste verschil tussen de noordelijke en zuidelijke variant wordt in deze sectie
bepaald door de aanpassing van de noordelijke oever van de Westerlangereis. In de
noordelijke variant moet, over een groot deel van het tracé en bij behoud van het
doorstroomprofiel, ook de noordelijke oever van de Westerlangereis aangepast worden.
Een keuze voor een zuidelijke variant voorkomt de noodzaak voor deze aanpassing.
Een noordelijke verlegging heeft ook effecten op het functioneren van de watergang als
essentiële vliegroute voor de meervleermuizen en heeft mogelijk effect op de betekenis van
de Westerlangereis als provinciaal landschapslint.
Gelet op het feit dat het een kort tracé is en een verlegging naar de noordzijde grote
effecten heeft op de Westerlangereis, wordt in deze sectie de voorkeur voor een zuidelijke
variant gehandhaafd.
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Deeltraject 2: ovotonde Langereïs

—

kruispunt Heerenweide

Sectie 10
Beschrijving van de sectie
Sectie 10 strekt zich uit over een lengte van circa 450 meter en begint oostelijk van de
toekomstige ovotonde bij Langereis (hmp 13,4). De sectie loopt door tot en met het
natuurgebied aan de noordzijde van de N241 A.C. de Graafweg ter hoogte van hmp 1385.
Langs een gedeelte van beide zijden van de N241 A.C. de Graafweg bevindt zich een
bomenrij / begroeiing. Noordelijk van de N241 A.C. de Graafweg ligt een sloot parallel aan
de weg die functioneert als ecologische verbindingszone tussen de Langereis en het
natuurgebiedje uit het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Het gebied aan weerszijde van de
N241 A.C. de Graafweg tussen Langereis en Opmeer is weidevogelleefgebied (conform de
structuurvisie). In deze sectie bevindt zich geen bebouwing met een erfontsluiting op de
A.C. de Graafweg.
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Figuur 17: begrenzing kaart weidevogelleefgebied (bron: rovince_Noord-Ho”:)

Beschrijving van de ligging van de PWN-Ieiding
In deze sectie zijn twee dwarsprofielen uitgewerkt, te weten één net voorbij hectometerpaal
13,4 (nummer 201) en één gelegen tussen de hectometerpalen 13,7 en 13,8 (nummer 202).
Bij dwarsprofiel 201 ligt de PWN-leiding momenteel onder de sloot. Ook in geval van de
keuze voor uitbreiding via de zuidelijke variant blijft de leiding onder de sloot liggen. Ter
plaatse van dwarsprofiel 202 ligt de PWN-leiding momenteel in de berm tussen het fietspad
en de bermsloot. Bij uitbreiding in zuidelijke richting ligt de bestaande leiding dan in de berm
tussen de hoofdrijbaan een het fietspad.

Afwegingen
Beide varianten raken het weidevogelleefgebied. Het belangrijkste argument om voor een
uitbreiding naar het zuiden te kiezen is dat het NNN natuurgebied (tevens
waterbergingsgebied) aan de noordzijde onaangetast blijft. Tevens hoeft bij uitbreiding in
zuidelijke richting slechts van 1 eigenaar grond verworven te worden waarbij er in de
noordelijke variant sprake is van 3 grondeigenaren.
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Conclusies

Beide varianten raken het weidevogelleefgebied. Het belangrijkste argument om voor een
uitbreiding naar het zuiden te kiezen is dat het NNN natuurgebied (tevens
waterbergingsgebied) aan de noordzijde onaangetast blijft. Voor projecten die NNN-gebied
aantasten, geldt een “nee tenzij-principe”. Dit betekent dat aantasting van deze gebieden
alleen mogelijk is onder strikte voorwaarden en dat er geen reëel alternatief is voor deze
aantasting. In dit concrete geval is een reconstructie in zuidelijke richting een reëel
alternatief.
De conclusie is dat de voorkeurskeuze voor een zuidelijke variant in deze sectie
gehandhaafd blijft. Een verlegging van de PWN-leiding is daardoor in deze sectie naar
verwachting noodzakelijk.

Sectie 11
Beschrijving van de sectie
Sectie 11 strekt zich uit over een lengte van circa 1,65 km en begint direct oostelijk van het
natuurgebied en eindigt waar de uitvoegstrook begint voor het linksafslaand verkeer richting
Hoogwoud (ter hoogte van hmp 15,5). Het tracé bevindt zich in een weidevogelleefgebied.
In dit deel van het tracé bevindt zich geen bebouwing met erfontsluitingen op de A.C. de
Graafweg. Wel bevindt zich ter hoogte van hmp 15,5 aan de zuidzijde van de N241 A.C. de
Graafweg een erfontsluiting naar een schuur.
Beschrijving van de ligging van de PWN-leiding
Vanwege de bijzondere situatie in deze sectie zijn er hier 9 dwarsprofielen uitgewerkt.
Hierna een overzicht.
Nr.

Locatie dwarsprofiel

203
204
205
206
207
208
209
210
211

Hrnp 14,0
Tussen hmp
Hmp 14,5
Tussen hmp
Tussen hmp
Tussen hmp
Hmp 15,0
Tussen hmp
Tussen hm

14,3en 14,4
14,6 en 14,7
14,7 en 14,8
14,8 en 14,9
15,1 en 15,2
15,3 en 15.4

Huidige ligging PWN
Berm fietspad-bermsloot
Berm fietspad-bermsloot
Berm fletspad-bermsloot

Berm fietspad-bermsloot
Berm fietspad-bermsloot
_etspd-bermsloot
Berm fietspad-bermsloot

Ligging na reconstructie

Berm fietspad-bermsloot
ets ad-berms loot
Berm fietspad-berms loot

Berm fietspad-bermsloot
Berm fietspad-bermsloot
- BeTjjsad-bermsloot

Berjetsçl-bermoot

pad-benoot

Berm fietwad-bermsloot

Berm fietsoad-bermsloot

Tabel 6: kenmerken dwarsprofielen sectie 11

—

-

-

-

-

--____________________________

De grens tussen het westelijke en het oostelijke deel van deze sectie en daarmee de plaats
waar de kabels en leidingen een oversteek maken, is gesitueerd ter plaatste van
dwarsprofiel 206. Tussen het NNN-natuurgebied van sectie 10 en dwarsprofiel 203 in sectie
11 ligt aan de noordzijde een natuurvriendelijke oever.
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Afwegingen
Ondergronds is binnen sectie 11 sprake van een bijzondere situatie. De kabels en leidingen
in de bodem maken een oversteek van zuid naar noord. Daarom is er voor gekozen om
sectie 11 op te splitsen in twee delen: sectie 1 la (west) en sectie 1 7b (oost). Ten zuiden
van sectie lia (west) liggen middenspanningskabels onder agrarisch perceel G 718. Bij een
keuze voor een zuidelijke variant moeten deze kabels verlegd worden. De voorkeur (lia)
gaat daarom uit naar de noordvariant, zodat het verleggen van de kabels niet nodig is.
Vanwege de oversteek van de aanwezige kabels en leidingen geldt voor sectie 1 Ib (oost)
het tegenovergestelde als voor 11 a (west). De noordvariant resulteert in de meeste
belemmeringen vanwege de aanwezige kabels en leidingen. Voor 11 b (Oost) iS daarom
gekozen voor de zuidvariant.
Conclusies
In de afwegingsnotitie is aangegeven dat voor sectie lia de noordelijke variant de voorkeur
heeft en voor sectie 11 b de zuidelijke variant. Het argument voor dit verschil was dat
daardoor minder kosten voor het verleggen van kabels en leidingen benodigd waren. De
kosten voor de verschillende verleggingen zijn herberekend. Uit deze herberekening is naar
voren gekomen, op basis van de gehanteerde uitgangspunten, dat de verleggingskosten
elkaar weinig ontlopen. Na overleg met PWN is besloten om deze keuze te herzien, zodat
de PWN-leiding ook in sectie 11 b gehandhaafd kan blijven. De conclusie is dat het de
voorkeur heeft om voor beide delen van de sectie (11 a en 11 b) te kiezen voor een
noordelijke variant.

Sectie 12
Beschrijving van de sectie
Sectie 12 strekt zich uit over een lengte van circa 300 meter beginnend bij de uitvoegstrook
ten westen van het kruispunt van de N241 A.C. de Graafweg met de Pade en eindigend ten
oosten van het kruispunt bij het begin van de uitvoegstrook voor linksafslaand
verkeerrichting de Pade (hmp 15,8). In het midden van deze sectie ligt het kruispunt met
een verkeersregelinstallatie (VRI). Naast de N241 A.C. de Graafweg bevindt zich in 2
kwadranten bebouwing, in het derde kwadrant het sportcentrum De Weyver en in het vierde
kwadrant een meertje/park. Allen hebben geen erfontsluitingen op de N241 A.C. de
Graafweg.
Beschrijving van de ligging van de PWN-leiding
De twee dwarsprofielen die voor deze sectie zijn uitgewerkt laten in beide gevallen zien dat
de PWN-leiding momenteel gesitueerd is in de berm tussen het fietspad en de bermsloot. Na
reconstructie op basis van de middenvariant komt de leiding onder het fietspad te liggen. Of
verleggen van de leiding noodzakelijk is, wordt nader bepaald door PWN.
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Afweg i ngen
In beide richtingen worden op de N241 A.C. de Graafweg opstelvakken voor rechtsafsiaand
verkeer toegevoegd aan het profiel. De wegas blijft ongewijzigd. Alleen het fietspad heeft
enige ruimtelijke impact. Om aan de ERBI24-richtlijnen (breedte fietspad en obstakelvrije
zone) te voldoen wordt, ten oosten van de kruising, de ligging van het fietspad circa 3 meter
richting het zuiden verlegd. Het alternatief zou zijn het fietspad op de bestaande locatie te
houden en de weg noordelijker te verschuiven. Dit laatste betekent dat de gehele wegas
mee dient te verschuiven. Vanuit kosten-batenoogpunt is dit geen efficiënte maatregel.
Conclusies
In sectie 12 heeft een middenvariant de voorkeur. Dit wil zeggen dat de ligging van de wegas
niet wijzigt en de ligging van het fietspad circa 3 meter richting het zuiden wordt verlegd.
Sectie

13

Beschrijving van de sectie
Sectie 13 strekt zich uit over een lengte van circa 500 meter en is gelegen tussen de
uitvoegstroken naar de Pade (hmp 15,8) en de Middelweg/Breestraat (hmp 16,3). De
rijbaan van de N241 A.C. de Graafweg wordt in deze sectie door een smalle grasstrook
gescheiden van het fietspad. Langs beide zijden van de weg bevindt zich een bomenrij en
bosschages en een sloot. In deze sectie bevindt zich geen bebouwing met erfontsluitingen
op de A.C. de Graafweg.
Beschrijving van de ligging van de PWN-leiding
Dwarsprofiel 214 laat zien dat de PWN-leiding in deze sectie ook ligt in de berm tussen het
fietspad en de bermsloot. Na reconstructie op basis van de middenvariant komt de leiding
onder het fietspad te liggen. Of verleggen van de leiding noodzakelijk is, wordt nader
bepaald door PWN.
Afwegingen
In geval van een keuze voor een noordelijke variant komt de weg enigszins verder van de
woningen te liggen en heeft dus een klein positief effect ten aanzien van geluid. Het
handhaven van het bestaande fietspad resulteert in een verschuiving van de wegas in
noordelijk richting. Het verleggen van kabels en leidingen scoort in de noordelijke variant
minder gunstig. Dit is vanuit kosten-batenoogpunt geen efficiënte maatregel.
In de zuidelijk variant wordt de ligging van de bestaande wegas wordt niet gewijzigd. Om
aan de ERBI25-richtlijnen (breedte fietspad en obstakelvrije zone) te voldoen, wordt de
ligging van het fietspad circa 2 meter richting het zuiden verlegd. Het totale ruimtebeslag
komt daarmee dichter op de bestaande bebouwing te liggen. Het akoestisch onderzoek26
wijst uit dat als gevolg van het handhaven van de bestaande wegas er geen sprake is van
een geluidstoename van 1,5 dB of meer op de gevels, waardoor geen sprake is van een
reconstructie conform de Wet Geluidhinder. Geluid reducerende maatregelen zijn niet
nodig.
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Ook voor deze sectie geldt dat het handhaven van het bestaande fietspad resulteert in een
verschuiving van de totale wegas in noordelijk richting. Net als in sectie 12 is dit vanuit
kosten-batenoogpunt geen efficiënte maatregel.
Conclusies
In sectie 13 heeft een middenvariant de voorkeur. Dit wil zeggen dat de ligging van de wegas
niet wijzigt en het fietspad richting het zuiden wordt verlegd.

Sectie 14
Beschrijving van de sectie
Sectie 14 strekt zich uit over een lengte van circa 600 meter en is gelegen tussen het begin
van de uitvoegstroken ten westen (hmp 16,3) van de afslag naar de Breestraat / Middelweg
tot aan het begin van de uitvoegstrook naar De Veken / Lindengracht (hmp 16,9). Deze
sectie is dus inclusief het kruispunt met VRI met de Breestraat / Middelweg. Ter hoogte van
hmp 1655 bevindt zich een calamiteitenuitrit vanaf de brandweerkazerne. De rijbaan wordt
in deze sectie door een smalle grasstrook gescheiden van het fietspad. Langs beide zijden
van de weg bevindt zich een bomenrij, bosschages en een sloot.
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Beschrijving van de ligging van de PWN-leiding
In onderstaande tabel wordt de situatie van de PWN-leiding weergegeven ter plaatse van
vier dwarsprofielen in de sectie.
en
hmp
16,4

Huidige ligging PWN

Ligging na reconstructie

215

Tussen
hmp
16,3

Berm hoofdrijbaan en fietspad

Onder Hoofdrijbaan

216

16,4

16,5

Berm hoofdrijbaanen fietspad

Onder fietspad

217

16,5

16,6

Berm fietspad en bermsloot

Onder fietspad

218

16,8

16,9

Onderfietspad

Onderfietspad

Nr.

Tabel 7: kenmerken dwarsprofielen sectie 14

Of verleggen van de leiding noodzakelijk is, wordt nader bepaald door PWN.
Afwegingen
Sectie 14 sluit aan op sectie 13. Indien gekozen wordt voor een nieuwe watergang, ‘snijdt’
de buiteninsteek van de nieuwe watergang in de zuidelijke variant de voorgevel van de
brandweerkazerne. In deze variant moeten maatregelen getroffen worden om ruimte voor
de voorgevel van de brandweerkazerne te creëren. In de noordelijke variant kan het
fietspad op de bestaande locatie blijven, komt de buiteninsteek net voor de voorgevel te
liggen en wordt de weg noordelijker verschoven. Dit laatste betekent echter dat de gehele
wegas mee dient te verschuiven. De noordelijke variant scoort slechter op het verleggen
van kabels en leidingen. Bij een middenvariant kan de ligging van de N241 A.C. de
Graafweg gehandhaafd blijven. De inpassing van watergang en berm ter plaatse van de
brandweer is daarmee maatwerk.
Conclusies
In sectie 14 heeft een middenvariant de voorkeur. Dit wil zeggen dat de ligging van de
wegas niet wijzigt en het fietspad richting het zuiden wordt verlegd. Ter plaatse van de
brandweerkazerne kan een lange duiker worden toegepast in plaats van een watergang. Dit
moet nog door het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier worden geaccordeerd.
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Sectie 15
Beschrijving van de sectie
Sectie 15 strekt zich uit over een lengte van circa 650 meter en loopt vanaf het begin van de
uitvoegstrook (hmp 17,1), oostelijk van het kruispunt met de Veken tot de Floris van
Noordwijklaan West (hmp 17,75). Tussen hmp 17,3 en hmp 17,4 bevindt zich aan de
noordzijde van de weg de erfontsluiting naar A.C. de Graafweg 3 en 5. Tegenover
huisnummer 5 bevindt zich aan de zuidzijde van de weg een fietsbrug (eigendom gemeente
Opmeer) over de Achterwijzend die het fietspad langs de N241 A.C. de Graafweg verbindt
met Spanbroek. De N241 A.C. de Graafweg vormt de begrenzing van het weidevogelleefgebied dat ligt ten noorden van de weg en ten oosten van de bebouwing van Hoogwoud.
De bomenrij langs de A.C. de Graafweg is een essentiële vliegroute voor de gewone
dwergvleermuis. Voor eventuele aantasting van deze essentiële vliegroute is ontheffing
nodig als deze functie niet intact blijft.
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Beschrijving van de ligging van de PWN-Ieiding
Beide dwarsprofielen (nummers 219 en 220) in deze sectie laten zien dat de PWN-leiding in
de huidige en in de toekomstige situatie onder het fietspad ligt. Het verleggen van de leiding
is in deze sectie naar verwachting niet nodig.
Aanvullende onderzoeksvraag voor deze sectie
6. Onderzoek (on)mogelijkheden m.b.t. handhaven fietsbrug over aanhiggende watergang
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Vraag 6: handhaven fietsbrug
Door de implementatie van het gewenste ERBI-profiel27 en een zijberm voor een kabel en
leidingen tracé langs het fietspad, wordt zowel het fietspad als de wegsloot in zuidelijke
richting verschoven. In de huidige situatie (zie foto figuur 19) voldoet de berm tussen N241
A.C. de Graafweg en het fietspad niet aan het ERBI-profiel en is langs het fietspad
nauwelijks een buitenberm aanwezig. Een noordelijke variant is in deze sectie niet van
toepassing vanwege de nabijheid van woning met huisnummer 5 en het kruispunt
Heerenweide dat niet wordt aangepast. Bij verlegging van fietspad en watergang in
zuidelijke richting moet de fietsbrug welke in eigendomis van de gemeente Opmeer, ook in
zuidelijke richting verplaatst worden.

r

Figuur 19. foto fietsbrug van de gemeente Opmeer
Verkeersveiligheid
In deze sectie wordt het tracé van de N241 A.C. de Graafweg niet aangepast (in de
trajectstudie is aangegeven dat het deel tussen hm 16,8 Um 17,8 reeds gereconstrueerd is)
waardoor vanuit het criterium verkeersveiligheid geen noordelijke of zuidelijke variant
ontworpen is. Op dit deel van het tracé voldoet de wegbreedte van de N241 A.C. de
Graafweg niet aan de in het Statusrapport beschreven wegbreedte. Bij verplaatsing van de
fietsbrug is wel de mogelijkheid aanwezig om de fietsbrug met een boogstraal aan te sluiten
op het fietspad evenwijdig aan de N241 A.C. de Graafweg. Hierdoor wordt voor de fietser
meer comfort geïntroduceerd en is de aansluiting voor de fietsers overzichtelijker.

27

Esen en Richtlijnen Bouw en lnfraprojecten (ERBij
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Afweg i ngen
In deze sectie vinden aan de A.C. de Graafweg geen werkzaamheden plaats. Het zuidelijk
van de weg gelegen fietspad en de bermen aan weerszijden hiervan worden aangepast
conform het ERBI-profiel. Bermen en fietspad verschuiven hierdoor in zuidelijke richting. De
aansluitende fietsbrug vanuit de woonwijk en de naastgelegen watergang moeten hierdoor
verplaatst/aangepast. Het kappen van de bomenrij betekent wel een aantasting van de
essentiële vliegroute van de gewone dwergvleermuis. Het aanvragen van een ontheffing is
in dat geval noodzakelijk. De te kappen bomen kunnen in overleg met de gemeente
Opmeer worden herplant in de groenzone tussen de N241 A.C. de Graafweg en de nieuw te
ontwikkelen woonwijk Heerenweide. Hierover worden nadere afspraken gemaakt tussen de
gemeente Opmeer en de provincie Noord-Holland.

Conclusies
In sectie 15 heeft een middenvariant de voorkeur waarbij het fietspad langs de N241 A.C.
de Graafweg in zuidelijke richting verplaatst wordt.

1
358653 revsie D 3 0

54 (65)

SWECO
Deeltraject 3: Kruispunt Heerenweide

—

rotonde Nieuweweg

Sectie 16
Beschrijving van de sectie
Sectie 16 begint aan de oostzijde van de kruising met de Floris van Noordwijklaan en loopt
net voorbij het noordelijk van de N241 A.C. de Graafweg gelegen perceel A.C. de Graafweg
9 (hmp 18,05). Dit perceel wordt ontsloten via een parallelweg welke aansluit op de kruising
met de Floris van Noordwijklaan. De N241 A.C. de Graafweg vormt de begrenzing van het
weidevogelleefgebied dat ten noorden van de weg ligt.
Beschrijving van de ligging van de PWN-Ieiding
Het dwarsprofiel (nummer 301) in deze sectie laat zien dat de PWN-leiding in de huidige en
in de toekomstige situatie onder het fietspad ligt. Het verleggen van de leiding is in deze
sectie naar verwachting niet nodig.
Afwegingen
Sectie 16 is gelegen westelijk van het kruispunt A.C. de Graafweg Heerenweide. In deze
sectie wordt het fietspad en de bermen aan weerzijde hiervan aangepast conform het Erbi
profiel. Bermen en fietspad verschuiven hierdoor in zuidelijke richting. Om sectie 16 goed
aan te sluiten op sectie 17 met een noordelijke variant, schuift de wegas aan de oostzijde
van sectie 16 iets naar het noorden.
-

Conclusies
Voorkeurskeuze voor sectie 16 is de zuidelijke variant waarbij aan de oostzijde wordt
aangesloten op de noordelijke variant van sectie 17.

Sectie 17
Beschrijving van de sectie
Sectie 17 strekt zich uit over een lengte van circa 550 meter en begint op het punt net
voorbij het perceel A.C. de Graafweg 9 (hmp 18,05) tot het, ten noorden van de N241 A.C.
de Graafweg gelegen, dammetje naar de gesitueerde GSM-mastter hoogte van hmp 18,6.
Aan de zuidzijde van de weg loopt parallel aan de weg het water van de Achterwijzend. Aan
de noordzijde van de N241 A.C. de Graafweg liggen enkele dammetjes als ontsluiting naar
agrarische percelen en naar de GSM-mast.
Beschrijving van de ligging van de PWN-Ieiding
Het dwarsprofiel (nummer 302) in deze sectie laat zien dat de PWN-leiding in de huidige
situatie onder het fietspad ligt. Na reconstructie ligt de leiding in de berm tussen het fietspad
en de bermsloot waardoor het verleggen van de leiding in deze sectie naar verwachting niet
nodig is.
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Afwegingen
Door te kiezen voor een noordelijke variant blijft de Achterwijzend onaangetast en hoeft de
PWN-leiding naar verwachting niet verlegd te worden.
Conclusies
In sectie 17 heeft een noordelijke variant de voorkeur.

Sectie 18
Beschrijving van de sectie
Sectie 18 strekt zich uit over een lengte van circa 1.900 meter en begint bij het dammetje
naar de GSM-mast, gelegen aan de noordzijde van de N241 A.C. de Graafweg ter hoogte
van hmp 18,6 en loopt tot het einde van de bocht ter hoogte van hmp 20,5. In deze sectie zit
net voor hmp 19,8 aan de zuidzijde de aansluiting met de Tramweg. Aan de noordzijde van
de weg bevinden zich de erfontsluitingen naar A.C. de Graafweg huisnummers 11 en 1 3
(hmp 19,4), huisnummer 15 (hmp 19,6) huisnummers 17 Um 21a (tussen hmp 19,7 en 19,8)
en huisnummers 25 en 27 (hmp 20,1). Aan de zuidzijde van de weg loopt parallel aan de
weg het water van de Achterwijzend. De N241 A.C. de Graafweg vormt de begrenzing van
het weidevogelleefgebied dat ten noorden van de N241 A.C. de Graafweg ligt. Het einde
van deze sectie is tevens het einde van de begrenzing als weidevogelleefgebied.
Beschrijving van de ligging van de PWN-leiding
De situering van de PWN-leiding is in deze sectie niet relevant omdat sectie 18 een nieuw
tracé betreft. De PWN-leiding blijft liggen langs het oude (Lees: huidige) tracé van de N241
A.C. de Graafweg. Van een afweging ten aanzien van verleggen is hier dus geen sprake.
Aanvullende onderzoeksvraag voor deze sectie
7. Welke optie bij de aansluiting Tramweg, verlegging in noordelijke of zuidelijke richting, is
de meest optimale keuze voor de betreffende situatie.
Vraag 6: afwegingen noordelijke en zuidelijke variant in sectie 78

Voor deze sectie zijn een noordelijke en een zuidelijke variant beschouwd.

Figutir 20: indicatief kaartje noordelijke en zuidelijke variant sectie 18
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Zuidvariant

Het tracé van de zuidelijke omlegging (in zwart aangegeven in figuur 20), loopt ten zuiden
van het huidige tracé en takt in de S-bocht weer aan op het bestaande tracé. De S-bocht
blijft in het tracé zitten, maar wordt anders vormgegeven. De omlegging wordt zo dicht
mogelijk bij de bestaande N241 A.C. de Graafweg gehouden. Met een rotonde op de
kruising Tramweg-N241 A.C. de Graafweg wordt de snelheid van het verkeer op de nieuwe
N241 A.C. de Graafweg ter plaatse van de kruising laag gehouden.
Noordvariant

Het tracé van de noordelijke omlegging (in rood aangegeven in figuur 20), wordt vanuit de
S-bocht in een rechte lijn en in westelijke richting door getrokken en weer aangesloten op
het bestaande tracé van de N241 A.C. de Graafweg, westelijk van de bebouwing van
Opmeer. Het overgebleven deel van de N241 A.C. de Graafweg dient als parallelweg voor
de aanwezige woningen en bedrijven. Met een rotonde wordt de snelheid van het verkeer
op de N241 A.C. de Graafweg ter plaatse van de aansluiting op de parallelweg laag
gehouden.
Voor- en nadelen zuidvariant
Om de noordvariant te vergelijken met de zuidvariant wordt eerst een overzicht gegeven
van de voor- en nadelen van de zuidvariant.
Thema
Verkeersveiligheid

+

•

Rotonde op het kruispunt N241 A.C. de
Graafweg Tramweg zorgt ervoor dat
bestuurders vanaf de rotonde met lagere
snelheid de S-bocht inrijden.

•

De S-bocht als risicolocatie voor
frontale aanrijdingen en
schampbotsingen blijft bestaan.

•

(Mede door gemeente Medemblik
geuite) zorg dat zuidelijke rotonde in
de spits resulteert in sluipverkeer
richting Wognum (via Wadway). Dit
is onwenselijk gelet op het
fietsverkeer op de smalle wegen.

•

Bewoners Tramweg en ander
bestemmingsverkeer op de fiets
moet nog steeds de A.C. de
Graafweg oversteken

•

Grotere opgave ten aanzien van het
verleggen van kabels en leidingen.
Nabij de Tramweg dienen deze
verlegd te worden.

•

Er dient een woning verworven te
worden.

•

Ten opzichte van noordvariant is er
relatief weinig ruimte voor eventuele
water- en natuurcompensatie.
Waardoor deze elders moet worden
gecreëerd.

•

Woningen ten noorden van N241
A.C. de Graafweg blijven vrij dicht
tegen de weg aan liggen.

—

Financieel

Natuur en Landschap

Omgeving en draagvlak

•

Vrijwel geen menging van fietsers en
autoverkeer

•

Groot deel van de in- en uitritten langs de
N241 A.C. de Graafweg komt te vervallen.

•

Ten opzichte van noordvariant is minder
grondverwerving nodig

•

Het tracé valt niet binnen het
weidevogelleefgebied.

•

De cultuurhistorische waardevolle
waaierverkaveling wordt nauwelijks
doorsneden en de weg blijft grotendeels
langs de Achterwijzend liggen.

•

Uit bijeenkomst in 2015 is gebleken dat er
draagvlak is voor deze variant.

Tabel 8: voor- en nadelen zuidvariant sectie 18
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Voor- en nadelen noordvariant
Hieronder volg een overzicht van de voor en nadelen van toepassing van de noordvariant.
Thema
Verkeersveiligheid

+

•

De S-bocht als risicolocatie voor frontale
aanrijdingen en schampbotsingen verdwijnt.

•

Geen menging van fietsers en autoverkeer

•

Vanaf Wognum tot aan A.C de Graafweg 11
komen de in- en uitritten langs de N241 A.C.
de Graafweg te vervallen.

•

Geen risico op mogelijke sluipverkeersroute
via Wadway richting Wognum.

Financieel

•

Natuur en Landschap

•

-

Omgeving en draagvlak

-

•

Rechttrekken N241 A.C. de
Graafweg kan een
snelheidsverhogend effect hebben.

Ten opzichte van de zuidvariant dienen er
minder kabels en leidingen verlegd te
worden.

•

Grotere opgave ten aanzien van
grondverwerving (diverse bewoners
hebben aangegeven interesse te
hebben in eventuele vrijkomende
percelen).

‘Overhoeken’ en aan te kopen restpercelen
bieden mogelijkheden en ruimte voor
eventuele water- en natuurcompensatie.

•

Het tracé valt binnen
weidevogelleefgebied, maar niet
binnen weidevogelleefkerngebied

•

De cultuurhistorische waardevolle
waaierverkaveling wordt
doorsneden wanneer de weg
autonoom in het noorden wordt
gelegd. Dit tast de relatie tussen de
weg, Achterwijzend en verkaveling
aan.

•

Draagvlak onder
bedrijven/bewoners Westerstraat
dient nader onderzocht te worden.
De bewoners hebben zich
uitdrukkelijk uitgesproken voor de
noordelijke variant

•

De woningen en percelen ten noorden van
de bestaande N241 A.C. de Graafweg
krijgen meer lucht’ door verplaatsing van de
nieuwe N241 A.C. de Graafweg aan de
noordkant.

•

Merendeel van de te verwerven kavels zijn
niet gebonden aan bewoners A.C. de
Graafweg / Tramweg. De kavels zijn
noordoost-zuidwest georiënteerd en veelal
gebonden aan bedrijven/bewoners
Westerstraat.

•

De bewoners en eigenaren van de percelen
ten noorden van de bestaande N241 A.C.
de Graafweg hebben tijdens overleg op 197-2017 aangegeven dat de voorkeur uitgaat
naar de noordvariant.

label 9: voor- en nadelen noordvariant sectie 18
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Conclusies ten aanzien van een voorkeur voor een noordelijke of zuidelijke variant
Uit de trajectstudie van 2015 blijkt dat ter plaatse van de Tramweg de zuidvariant voorziet in
een lange termijnoplossing welke kon rekenen op draagvlak uit de omgeving. Bij de verdere
uitwerking van de planvorming door B&U / INFRA is geconstateerd dat ten aanzien van
verkeersveiligheid de noordvariant een optie is die niet onderdoet voor de zuidvariant. Met
name het verdwijnen van de S-bocht als risicolocatie voor (frontale) aanrijdingen, is een
gegeven die een nadere afweging verdient ten opzichte van de zuidvariant. Daarbij opgeteld
biedt de noordvariant ook perspectief ten aanzien van het opheffen van in- en uitritten, de te
verwachten water- en natuurcompensatie en de gewijzigde voorkeur vanuit de omgeving.
Afwegingen
In sectie 18 bevinden zich meerdere aspecten die invloed hebben op de op de veiligheid en
doorstroming. Naast de perceelsontsluitingen en aansluiting met de Tramweg, is in het
huidige tracé van de N241 A.C. de Graafweg ook een S-bocht aanwezig waar in het
verleden meerdere ongevallen zijn gebeurd. Vanwege deze aspecten zijn de mogelijkheden
onderzocht om een omlegging (nieuw tracé) te realiseren in zuidelijke of noordelijke richting.
In de zuidelijke omlegging worden 2 overkluizingen over de Achterwijzend gerealiseerd
waarna het nieuwe tracé van de N241 A.C. de Graafweg evenwijdig en aan de zuidzijde van
de Achterwijzend geprojecteerd is. In de noordelijke omlegging wordt het nieuwe tracé van
de N241 A.C. de Graafweg in noordelijke richting verplaatst en gaat aan de noordzijde
achter de aanwezige woningen en bebouwing langs. Bij de zuidelijke variant moeten de
fietsers de rotonde extra kruisen, in de noordelijke variant is er geen fietsverkeer rond de
rotonde. Voor beide varianten geldt dat grondverwerving noodzakelijk is. In de zuidelijke
variant dient een woning aangekocht te worden.
In sectie 18 is een zuidelijke of noordelijke variant van het bestaande wegprofiel als zodanig
niet nader onderzocht. De reden hiervoor is dat hierdoor geen oplossing komt voor de vele
perceelsontsluitingen en de S-bocht. In een noordelijke of zuidelijke variant blijven deze
aspecten (nagenoeg) ongewijzigd.
In de noordelijke omlegging maakt de S-bocht die ondanks dat de bochtstraal net voldoet
aan de verkeersveiligheidseisen, maar toch ervaren wordt als potentieel onveilig geen
onderdeel meer uit van de N241 A.C. de Graafweg. Een ander belangrijk voordeel vanuit
oogpunt van verkeersveiligheid is dat bij een noordelijke omlegging 15 inritten naar
agrarische percelen en woningen niet meer rechtstreeks op de N241 A.C. de Graafweg
aansluiten. Toegang tot de agrarische percelen vanaf die zijde wordt geregeld via een
kavelpad dat parallel loopt aan het tracé van de omlegging. Een noordelijke omlegging heeft
wel een negatief effect op de landschappelijke waarde ten aanzien van de verkaveling en
openheid.
—

—
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Door een noordelijke verlegging:
•
verdwijnt de potentieel gevaarlijke S-bocht uit het traject;
•
worden 15 erfontsluitingen niet meer rechtstreeks ontsloten op de N241 A.C. de
Graafweg;
•
verbetert de verkeersveiligheid en de doorstroming door beide bovengenoemde
aspecten;
•
neemt de kans op sluipverkeer naar Wognum via Wadway af;
•
kan de bestaande bomenrij die onderdeel uitmaakt van de essentiële vliegroute voor
de gewone dwergvleermuis in deze sectie gehandhaafd blijven;
•
kunnen meer kabels en leidingen gehandhaafd blijven.
Een belangrijk gegeven is verder dat de aanwonenden in een overleg op 19juli 2017 een
voorkeur hebben uitgesproken voor een noordelijke omlegging.
Conclusie
De voorkeur gaat uit naar een noordelijke omlegging.

Sectie 19
Beschrijving van de sectie
Sectie 19 strekt zich uit over een lengte van circa 80 meter tussen hmp 20,5 en 20,6. Deze
sectie kruist de Achterwijzend. Voor het gemotoriseerde verkeer op de N241 A.C. de
Graafweg gebeurt dit met een verkeersbrug (KWEO7) en voor het fietspad met een fietsbrug
(KWEO8)
Beschrijving van de ligging van de PWN-Ieiding
Dwarsprofiel 308 toont dat de PWN-leiding op deze plek in de berm ligt tussen het fietspad
en de bermsloot. Na reconstructie komt de leiding te liggen onder het fietspad. De PWN
leiding passeert met een zinker de Achterwijzend. Het verleggen van de leiding is in deze
sectie naar verwachting noodzakelijk.
Aanvullende onderzoeksvraag voor deze sectie
8. Op welke wijze kan de voorkeursoplossing inpassing nieuw ontwerp op bestaande
kunstwerken’ toegepast worden.
Vraag 8: inpassing bruggen Achte,wijzend
Het uitgangspunt van de Provincie Noord-Holland is om de bruggen over de Achterwijzend
te behouden. Uit eerder in 2015 uitgevoerde onderzoeken blijkt dat de autobrug voor de
komende 25 jaar veilig is. Hierbij wordt opgemerkt dat de fundering buiten beschouwing is
gelaten. Ook voor de fietsbrug is aangegeven dat een restlevensduur van 25 jaar haalbaar
is. Hierbij wordt opgemerkt dat alleen de delen zijn geïnspecteerd welke zich boven
maaiveld of zich boven de waterlijn bevonden. Of de locatie van de beide bestaande
bruggen past in het gewenste ERBI-profiel is mede afhankelijk van de te kiezen zuidelijke of
noordelijke variant.
Door de Provincie is mondeling aangegeven dat zij eind 2017 een interne afweging hebben
gemaakt ten aanzien van het al dan niet vervangen van de verkeers- en fietsbrug waarbij is
gekozen om de beide bruggen te vervangen voor een vaarduiker.
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Afwegingen
Mede gelet op het feit dat dit een kleine sectie is, wordt de keuze voornamelijk bepaald door
de voorkeursvariant in de aanliggende secties. Een keuze voor de zuidelijke variant
betekent dat de Achterwijzend gehandhaafd kan blijven.
Conclusies
De keuze voor deze korte sectie wordt bepaald door de aansluiting op de langere sectie 20
en de keuze voor sectie 20. De conclusie is dat de voorkeurskeuze voor een zuidelijke
variant in sectie 19 gehandhaafd blijft.

Sectie 20
Beschrijving van de sectie
Sectie 20 strekt zich uit over een lengte van circa 1,6 km en start bij hmp 20,6 en loopt door
tot hmp 22,2, voor de rotonde Nieuweweg naar Wognum. Over de hele sectie bevindt zich
in de noordelijke berm een enkele bomenrij. In de zuidelijke berm is dit voor een klein deel
van de sectie het geval. De Achterwijzend volgt vanaf het begin van deze sectie tot hmp
21,35 de noordelijke berm van de N241 A.C. de Graafweg. Vanaf dat punt buigt het water af
van de weg om vervolgens bij hmp 21,75 tot het einde van de sectie weer parallel aan de
weg te lopen.

Beschrijving van de ligging van de PWN-Ieiding
In de afwegingsnotitie is een voorkeur uitgesproken voor een zuidelijke variant.
Landschappelijke argumenten gaven bij deze keuze de doorslag. Bij een keuze voor de
zuidelijke variant blijft het water van de Achterwijzend onaangetast. Hierdoor moet dan wel
over een lang traject de PWN-leiding verlegd worden. Dit laatste aspect is de aanleiding
voor een heroverweging in deze sectie van de voorkeursvariant.
In deze sectie zijn 4 dwarsprofielen uitgewerkt. Hieronder een overzicht. De ligging van de
bestaande PWN leiding na reconstructie is gebaseerd op de zuidelijke variant.
Nr.
309
310
311
312

Locatie dwarsprofiel
Tussen hmp 20,7 en 20,8
Tussen hmp 21,1 en 21,2
Tussen hmp 21,5 en 21,6
Tussen hmp 21,9 en 22,0

Huidige ligging PWN
Onder het fietspad
Berm fietspad-bermsloot
Onder het fietspad
Onder het fietspad

Ligging na reconstructie
Zuidelijke tand hoofdrijbaan
Berm hoofdrijbaan-fietspad
Berm hoofdrijbaan-fietspad
Berm hoofdrijbaan-fietspad

Tabel 10: kenmerken dwarsprofielen sectie 20

Afwegingen
Het belangrijkste verschil tussen de noordelijke en zuidelijke variant wordt in deze sectie
gemaakt door de aanpassing aan de Achterwijzend. In de noordelijke variant moet de
Achterwijzend over nagenoeg de gehele lengte verlegd worden. Een keuze voor een
zuidelijke variant voorkomt dit. Tevens kan bij een zuidelijke variant de bomenrij aan de
noordzijde gehandhaafd blijven. De keuze voor een zuidelijke variant wordt in deze sectie
bepaald vanuit landschappelijke argumenten.

358653 revisie D 30

61 (65)

SWECO
Conclusies
Sweco heeft berekend wat de civieltechnische meerkosten zijn van een noordelijke variant
ten opzichte van een zuidelijke variant. Deze meerkosten worden grotendeels bepaald door
de aanpassingen van de Achterwijzend en bijbehorende maatregelen omdat het nieuwe
tracé deels op de te dempen sloot komt te liggen. Doordat de PWN leiding niet verlegd hoeft
te worden, ontstaat ook een besparing voor PWN. PWN heeft vervolgens met een Netto
Contante Waarde (NCW) berekening bepaald welke optie voor PWN het beste is. PWN
heeft in een e-mail van 01 december 2017 aangegeven dat: ‘De twee opties die we hebben
voor dit gedeelte van het traject middels een Business-case model met NCW berekening
met elkaar zijn vergeleken. Uit deze berekening blijkt dat het voordeliger voor PWN is om er
voor te kiezen om nu direct de leiding te vervangen en daarmee dus te kiezen voor de
zuidelijke verlegging.’
De keuze voor deze sectie wordt mede bepaald door de keuze van PWN, waardoor een
zuidelijke variant de voorkeur heeft.

Sectie 21
Beschrijving van de sectie
Sectie 21 strekt zich uit over een lengte van circa 75 meter en betreft in hoofdzaak de
westelijke aansluiting van de rotonde Nieuweweg bij Wognum bij hmp 22,2. In het kader van
de herinrichting van de N241 AC. de Graafweg hoeft de rotonde niet te worden aangepast.
Een volledige aanpassing van de rotonde wordt vooralsnog niet meegenomen in het PIP. In
overleg met de gemeente Medemblik moet aangetoond worden of mogelijke toekomstige
ontwikkelingen het noodzakelijk maken dat de rotonde ingrijpend aangepast moet worden.
Beschrijving van de ligging van de PWN-leiding
De PWN-leiding bevindt zich in deze sectie ook weer zuidelijk van de N241 A.C. de
Graafweg en steekt de rotonde recht over.
Afwegingen
Mede gelet op het feit dat dit een kleine sectie is en de rotonde Nieuweweg gehandhaafd
blijft, wordt de keuze medebepaald door de voorkeursvariant in de aanliggende sectie. Een
keuze voor de zuidelijke variant betekent dat de Achterwijzend gehandhaafd kan blijven.
Conclusies
Mede gelet op het feit dat dit een kleine sectie is en de rotonde Nieuweweg gehandhaafd
blijft, wordt de keuze medebepaald door de voorkeursvariant in de aanliggende sectie 20.
Een keuze voor de zuidelijke variant betekent dat de Achterwijzend gehandhaafd kan
blijven.
In sectie 21 heeft een zuidelijke variant de voorkeur.
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Bijlage 2: Trade off matrix 14juni 2018
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-1

-10

Sectie 4

Sectie S

-7

-11

1

-11
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Grondeigendom en veiwervingen

tmpact natuurwaarden (ecdogie(
weidevogelgebied

Landschappelijke inpassing

Impact overige omgevingsaspeden
geluid

4c.5.

4c.7

4c.8.

40.5

Stakeholders
Planning
Risico’s en kansen

4.c.11

Inzicnteijh maken consequenties voor
invloedsgrenzen hij verplaatsen
bovengrondse
hoogspanningsleidingen van Tennet
naar onderoronds tracri

Welke inpact heeft een noordelijke
vedegging ven het tracri op de
noordelijke oever van de vaart

Welke impact heeft het wegentwvrp
op de waterkerende dijk

Kosten

bodem
enterne veiligheid

4c. 10.

-

-

-

-

archeologie

Waterveiligheid
Kabels ee leidingen

4c.4.
4c.5.

-

4c.2.
4c.3.

4c.1.

Verkeersveiligheid
Verkeerscirculatie
‘mpact aanliggende infrastructuur
Technische haalbaarheid

Bijlage 2 Afwegingseetitie D.e3

—

—

--1

r-

—

—

—

—

—

-1

—

—

—

-1

-1

—

—

Geen verschil in venanten

Geen verschil in varianten

Geen verschil in varianten

-

In de gemeenten Heerhugowaard en Hollands Kroon wordt de kans op
archeologische resten ter plaatse van het onderzoeksgebied N241 A.C
de Graabeeg zeer klein geacht.

Inpassing geluidswerende voorzieningen

Onderzoeksgebied N241 A.C. de Graafwvg ligt binnen gemeente
Heerhugowaard en Hollands Kroon niet in Weidevogelleefgebied.
Onderzoeken of tussen de bebouwing van het Verlaat en de N241 groen
teruggebracht kan worden of minstens de (vanuit de provinciale visie(
gewenste bomenrij aan bejde zijden binnen het Verlaat mogelijk is.

rennet, gasopslag tankstation, honvg gasuine ÇBD 007 ( wordt
aangebracht voorafgaand aan herinrichting N241 A C de Graaheeg / bi1
“ariant noord ook over een deel KPN
zuid aandacht voor gas stahon van Liander, uitst opvenen aan
noordzijsw

alleen als kruispunt wordt verlegd

Niet relevant voor afweging variant maar signaieren en oewust van
effecten

N.v t in deze sectie

N v t in deze sectie

Veiligheidszone lpg tankstation + veiligheidzene Westerweg 44C i.v m.
gasontvangstaboos en een opslagtank voor propaan
In bestaande situahe ligt de weg al
binoon veilighmdszoen tankstation. Met
* Aandachtspunt: buisteiding Gasunje loopt noord-zuid door sectie heen
zuidvariant ook in zone Verlaat 30
(stenen schuur = gasverdeelstahoo(.
vraagt om onderbouwing dat verbreding
niet in strijd is met de belangen van de
veiligheidzone.
noge kosten verlegging LPG verplaatsen noord.
aankopen grond loods/woning zuid
Geen verschil in varianten
gelijk
geljk
gelijk

N.v.t
Geen serschil in vadanlen

Geen verschil in vananten. Noord of
zuid komt niet dichter in de buurt van
qetuidsgevootrge objecten

N.v.t
Visie benoemd behoud bestaande
knotwflgen aangetast, maar deze
kunnen eenvoudig herplant of
teruggeplant worden buiten het nieuwe
fetspad (rekening hiermee houden met
kabels en Ieidingen(.

in 2iRjj4DU2

In bestaande situake ligt de weg al
binnen veiligheidszone tankstation
Noordvariant vraagt om onderbouwing
dat verbreding niet in strijd is met de
lelangen van de veiligheidzone

N.v.i
Geen verschil in varianten

Geen verschil in varianten. Noord of
zuid komt niet dichter in de buurt van
‘?etuidsgevoelige objecten

N.v t.
Visie beenemd behoud bestaande
knotwilgen aangetast, maar deze
kunnen eenvoudig herplani of
teruggeplant worden huilen het nieuwe
hetspad (rekening hiermee houden met
kabels en leidingent,

Aandachtspunt: De noordvariant raakt 2 stroken aankopen van 1 particulier
dicht langs de gasopslag tankstation. Is the watergang (agrarisch(, met tbv
Liander handhaven (recht van overpad(
dit nog een probleem’?

Geen verschil in varianten
Geen verschil in varianten
Geen verschil in varjanten
Kant verharding rijbaan dichter op
gasverdeelstation (ce 4,75 mij Afstand
rijbaan tot LPG-opslag tankstation blijft
gelijk
Geen verschil in varianten

Geen verschil in varianten
Geen verschil in varianten
Geen verschil jn narianten
Kent nerherdjng rijbaan djchter op LPGopslag tankstetion (ce 1,75 m( en kant
verharding rijbaan ook dichter bj
gasverdeelstation
Geee verschil in varianten

Definitief

SWECO

14juni2018

eoft

406

owdeveg&gebned

erketeelegle
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-
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-

Oedenteekegeteed N24t te 6 de Greahena (gekomen gemeente
teoentewawaarden hollands Kroon nretrnWendeuoneeeerneteed

Geee oeredrd m veeerdee
Geen oenedrdmoedettee

bul

Wet Gekateerrden Worden dear
greeewaardeneveredvediedaeeipr
gelidderedwarerde maaftegeten
rwodeakeltk

tewerdeeeandegnenewaardeniatde

tedk

Zijn ereeaejawelkerngrepeeeprer
rwdig voor de bereikbaarheid leeg. de

enkelen ee erventeneage roet kewwrere en helarrglrebberiden om te
wpalen welke ingreep benodigd is

deze eecee

date node mve de Koane van de keenrnvgeltibnrd

te de gemeenten deedrageweerd ee Heitaride Kroon wordt de bes op
ardreetegedite rerden Ier plaatse van Vet ekeeweekegeteed 5241 dc
de Graaheeg aeer klein geacht

Msgeeteg vaneerteedngieeeidelijke rad uerectelesheetdrneannvdIVenwee r,Smnaenheretaden
hdrbrg kwel dnee van de heeVhaae
dekrertej de eenrng eend 0 de
Graatweg2telng0ee Ortnergaeatde
kees dat vanwege de oerbredarg
sprake is een een egrihearde Veeenw
van de gebedekelaseng 12db er
Me&ther geaalie dieetde
gidedebelesderg van de wvmng geVetet

In

Geee verecidl kr nedeeten
Geeeeemdndktvedaehen

ft.v t

Neerdoenaetkoerteetdwhtertej
gekedegeeeedg ehlect

nam de etlbeptenterg te dit een
prebteem. tej herpt act Ven dit deel dood Essen neordd1de m veren in bede venantee vmiken. oonterm prooieeiete
het lang voordat dd hersteld ee de view niet teregbrengee
eemedtang termen de engel vemalt
Vvvn de tewtedgen lijkt er runmte om ee
tehetplaeteketeeLrweteptenten.eeteer
wkemeg mee wendt gehouden met de
heketeenledingen

‘lv t

-

N nt

Welke açanr heeft een rwordetjke
aerteqoankethace epde
oontdiafrs eeven van de veem

—

No t

Dri de
rwvrdkelke vedeet is er Bij de aredektk e eeriant moeten de de Kaedue teer cv%vurkrbnevhe ee tardevhappelke te1k aan- dedere
aateerdrng om de riante enerheek In te dichte errheplantsrg aan de etedopke epleswrtg enderevekee
rwhrenelsnetmetntlgennontermdewedim het art en de gewenste
krekedgen enge de wed ngken Vooral ktpaeeetg gelwdewereedn voormemegen
view van de peovinvie.

In

—

ju<in.

4

-1

-

Sv t

—

.
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:

-

-t

Welke imçavt heeft het wegenreerp
oh de waterkeredee dirk

Plaemne
itevo’eeokaeeee

bI kehoteere

-

kedem
-eetewe vebidrerd

-

rgrad voerde emmeingseekeden
-gekdd

Landedneppelple inpaeeang

-

tnnpaw eeteronwerden lenoteere)

en 7

vaekeopmeeeentenad, atotarideteor-wvmngwerdtasmeewesgftm

Kerwerongeftvvktsvwatetgatng t
nenagrarsvbeetkemoonirglbin
le eeeat diep Au de naaakeeg 2
petertete aaneveo4reed Grmzwekew,
itteemens. kleerrrejtee

dwvoplrefteeeannwvrddple

Grwndengerrdomeoneoeerangen

rob

-t

aeentrwardotvaeentered
KIL aae de rwerdopte kweree gekarkeftaate bkaen Ireede abrankelftk
aan aaneleterkee seoheel Verlengen KbL aan de Geaarde lee
veroutehenkee waaronder weten en meteenepareurrgl

Kabel en leeltngon

—

Keedue heeft reine met watemnediglreke eraan eet vent keuoe nee

Geen versdid moarenten

Vedeggee meerdete KIL juab
aemd.eerrde waaronder water en
aaaeparoingl

Ge en veredid mvadannen

Verleggen enkele KIL (ee 2
eemvteeerkee(

Watemkeeglterd

Verbetert in beide nananten, Deteem nwgen nar gaan gebrek meer van
maken

405-

ttnenoemutntinvanianren mao het
epdeften van de aandLetng
Nrederperd ken de evenle aadeg
aneen keentos
Kant veatte trjk aan een de
weewpde ditetter op woning m2 Ica
2.50 ml

Geen verevlel In varianten mw v het
nptte ftee van deaaneliateg
Nwdergerd1k ve vr al het verkeeren
verplaatsing van Vr verka ernaar een
idraemwt met verkeersborden
Geen varsdul everianten. Wel heeft
angeaam veteeer een te te tangem
roken door atelLaten Naderpendijk

404

Geaenernotdl in varianten mov het
efrneft ee van ge aankeurleg
Niedergerdrjk en da evenle aarleg
aeeen keedin
Kant nerhardtng njaaan aan da
wewoiple verder nee wermrg m 2 Ina
j. 2.75 ml

—t

j_.

Gaan venvhe in varwnten m.o v het
opheffen van de aanetaiterg
Nie&rperdjkve Dr al hot verkeeren
verplaatsing van VI verka ernaar een
kuaewnt emt verkeeredkerten
Ge en versddl in varianten Wel heeft
tangoaam verkeer een iets tangent
mide tent atelvtten N.edorpendftk

lerdrreerdta healkearheid

—1

1

—

4n3

Vetkeereokvv late
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ntpaotaarbggendeintnaeftnwhaar

-

Venkeeneveiligdeid

Oeftnitnet
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memeerpaur neerlennrewanoqne
oerteggkrg oan het band opde
mnndeghe oeuer nar de naan
lederurgerem

WeWe artgeot hooi hot wagondtmrp
op de emlederorde laijt

5lagrrng
:tso’e en kansen

Staketroleero

eotnme nedetred

-ardeeeleple

rood eeerlee oeceeemeaeoeoen
-geWe

Landnuhapp*e opasserg

—

-1
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n
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mmde natwonoaarden )010legret
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.
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Kokebse leborgen
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Walernedgked

den

-oedeoogntgebled
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tedrnlednehaataarhed

oZE
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Verkonredenulabe
knpaclaadeggende lehoolrunkaur

4c2

1

Vetkoetanelegheld

4

Iijlaee 0 Otweelepneaffie 0.03
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n
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1
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1
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hot

.

Oerbredetg uan her orpledlraam nee
hot waterat

Nut

Nootdelgoe neoeroon de
NoordeNke 000cr bplegehandeaaM
Wewerlengereionwetdeetsaangepast ennmrdtnoraargepaw
worden

Vetbredetg ran het dtttaam naar
hat water to

-.

dadeadtduono etled uan eenernooroerong oor watedeoen
tloldwnadwokmatbqtangeiein

oonirgen oud,
omoweenlate nmten bij noord

noord bij hahohauen dnnwaadbreedte molen, etandpunt HONK om
deonoaadbreoga, nu natuurpu naVO en nieuwe slualo net

Nemo: Nem005maO nwen en teerematatg; Lom: pet mum lange
brdeen
leeeleke odewenon
moeeebe odeomrem

ledegemeeelen HoerhugueearderdeaandoGoonunrdldekansop
ardeeulegsdee malen ter plaatse nar het onderoaekegebted N2d1
dc. de Graahoeg oeer Kom geavnt

lanmaat getqk bM al kort oerhored. tn de odeewte oanant land de
etegesddderbdedegeoetstelggenenwrwaronnoaVr5ngsplake
larrra t
040010
k

aasent (eeg-as kode nerder aan geoent atte Igger) net akoeskadt

Op band van eepodpOpamerd ede oenrwdewng dat ode noordeghe

Gndordnekagobkd Nldr dC de deoahowg Igt bonen gemeente
Nut
leerhoggeeard en noderda hvoon niet le Wede000eleetgebled
Indeenoeker ot het bij de notOelke oartanl lendadeageelpl geoent
tantalemg erNeplarteg rondom
bestaanded HogeNugedodermrende somWodedangores leoeremalenr po verleggen
000merongon rdeg de nebe
Wano eer doen woman geanmoeerd en de edeeplanterg omow
norwonng met dde meebrengen
eermlgderd ontslaat een neorre Uosenu de hot eedoe won aarde
M0000e arpasseng meen no deht
mrrgeeleg eengrod le dat geoat merdade negatrene beourdeng bij de
kngade eng
odrartam con noetoue baoordewre

Verleggen meerdere OOL (ee 7
rmeolwledea waaronder noten,
rkddnrnnoanpeog en lage nkukt
derroornerg amok bv eetergang: t
keer agrar’seo en 2 keer onrratewn
ed.ooloïgekaoelaoernmrnennan
onsrgenmrelalletdgekoden
Ondadras
le geuat edep u c de Graahoeg 2V
eetpntet*ekaanrwegrmld
Glernowkoro, Huwoee. sleenrusoem

G een aanpaasangen neneto
Weolenlangerno

Vmhoe&ng ledeetake rarmrwng
rasoleed nmgetu en oerboogde
geladsbeleworg op de ge acts oan A.C
deGniabrmg2benorelggen
er eeronlenudeo)
)uanreegn t
nqeenrgreHndnwtnnnamnvande
gekdeakaleleleg t2 OBot moer) dent
mt
ho gekodebeuwleg op de rmrengen
gehooele000.rg op de omhorgen
getoetst le eenden aan de
teroaler le oorden aan de
penwoeanden na de Wel Gekadhek r grenawarden od de Wet Gekodheden
Worden dede gnanswaarden
borden deae grenwoarden
overnubraden dan age
nernulnedan denorpt
gekodsredueerehoe maatregelen
noreede maatregelen
modeakehmk

tergraleng le nnordflhe runtarg
reoudeoo nwglepl le verhoogde
Igaluideseusdeg op dege oeto uan A.V.
1deGroaM0g2n4tdkggen
no oerkeereadened )
ge

oadeleleg laden de Hoop en
oerleggogdierlettengres

Nnt

lede orolen aan oveorijde beomden
oleb nerbt*rlaatoan uan Vteemdt en

demneerhhZototusrernoorden
N2dt dc. dr Gnoahoeg.

Water udo de Welaertargereisioeen
oogenaade tandmhapodnt
Vanpasaang donder atleenonerg
Ptoomwe not oeeder meer mogeplk.

Wat er uan de Weleettargorela 04
pnterteleulegrwdeoorde
Geenteermwao Gedodenkennan
essodeole vtmmoulea is nier oorden
meer nmgeaijr. Vernolgondenoek naar
ukdeleetool’geeneseenbote
utegronde oGen momerleet plaats

nonpaowng bede oeoers
Wesdertanrgennm hij behoud
Oow0000mprnho erunt toepassen
aknnrmdeebae neonrelt
Verleggen edeele HOL na d
omedriedee o.ormrdm
boogaleanongt
radeode met orennonenhoe nmten, bij
nertegeen ondergang

t)Venhtedngdplprolelaantandoijde hoord:aandanht000rotaoenngtokld
2) geen aotdaweg molen en snbuun op
nootdeeoer
3) nant uerhardeg udnrer op enhorg
nr 2e (ee 3 de ml

r)Vedeedrngdijkpookolaanwatero(de
2) WIndmolen en wenen schuur aan
noordogto &Her op ooterkn bij
behoud doursuoomprotelt
3) Kant untharung rijk aan uerde roan
oscnngGlatca2.7nmt

0 aanpassongen aan de Wreledengereu rekenIng houden met het
bonaarbaar houden een de naad tijde na (en na) de nnrkaeendreden

Bntndeeede tussen kant rijbaan en
00103k bood Wewertannenele wordt
4nhm
seen nereuhol le nananlen
Geen verschil le oananwn

Oerrnbreedtetusaer kant plleaan en
oolnek taktd Wewertangereisomrdt
4.Vhm
Geen neroulel er uar’anlen
Geen neronlel euanianten
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spant evetine emnesmgsapectes
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ersheidugie
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tEï
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Geen nemeN te nenanten

Nvurdeartant knmt tea huidige
eduahe niet ntneueeei)ks divht bij
ehvidgevee ebiemes te Innen

Verbreding van het dijklivhaam vae het
water

Gn es seischi in ueriastas

Zvrdvadant kemt niat divhtet let
getvidgnnneiige uhjeman te Iggas

Ge huidige leeg ken sint gepest

Ge hvdege brug kan gehasdtneatd
blijven

Heerde%ke eever vae de
heerdehike eever bijl gehandhaatd er
Nestedaegerem weet deets aaegepast wurdt eiet aangepast
pardes

1

—

‘diSK

;

ê

r
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‘e Ornstwvn

t) k&L aan de enetdzijde kunnen
gehandheatd hhjvas mede athanknhik
van aanvhendnse)
21 kbL een de zwAaide mneten
verlegd werden ind water es
irddesssacnne
Vetwerviegen eee zvidzitda
emvaegrijkerinm2dae ie Nevrd
varraet kans is de vrijkemesde reesra
dve neerdzrjde re beseffen veer
seteherens cnmpensdtte
Nu t

t t Gnen aanpassing vevers
Westedangernd
2) Kant verharng verder nee
Weeredangernis Iwax ce t3.W ml

Nuerd hij recenstrnchetniewee brug gtvndveskeep needeakek

De zieet nareint kin pninnnipn nek -2 echter dsnrdat in snerdsegmeei
K&L vedegd meetes werden mde snere vp -t gezet

Neerd aandvvht veer unbreasd ruimte veer meterprefiel

St eanpaestngen aan de Wesrertasgerem rekening heuden met het
bevearbear hvuden van de vaed tijdens lee na) de werkzaamheden

hkarpenweg werdt basis veer nwwe krvwpent. eviA brug laten zitten,
neerd: nieuwe brug nedg

Defiletiet

3e enderheedesteet en resbevessdvcr een de brug m unhehend S)
t es eventuele varneeplng kas is de zvidekke veriant nee rechte brug
nerdes tvegepast In de snetdehiks variant d de brug rage ree lepned)

haard: er m eet nee enmpteat siewee brug vervaardigd werden es
hydtauksnh preBel meet breder wetdee Bemaekt.

Is de gemeentes Heurhvgnwaerd es Hulands Kreun werdt de kans up
erchenlegi suhe resten ter plaatsevas het sndeizueksgebied Pl2dt A 0
de Graahsng cent kleis geacht

Oedetzeeksgehed h2dt A.C de Gteebvng ligt binnen gemeente
• inerhveumaatd en Helands Kreus sint je Weideuegeheetgehle&
e
aasslabeg Prik ets) esses mcivertvgde teshtstandns i p v bechge
Frik
mat
met
bnchtje
Verleggtsganssluitiug
buchii
Prik
Verleggrsg aansluiting
ei enwensnhtk Kas wet met
5 enwenselijk Kan wel met
Onderaeekns at er rnsdem da brvg saai Oude Niednrp aan heide zijden
renhstandes
revhtwendee
van de weg hnmnn kussen werden heheedeniaasgebracht Ier
ratkennu iv m PaL

-

Mugetgk aanwezigheid van
Vleetmcizns es Huismus esder brug es
schuur hkarpetwmg
Water westedengnrds putenhvle
essnnrrete vhegteuta Meervleermuis
hint zuuder weet underbrekes.
Westedeegnrnd is landschapslist en
EVZ tenpt ten neerden van h24t A C

Verwerviegen aae zeidzirde bv
geegzrgde aansterheg Frik van 3
agrarsehe percelen

t) Bi reaksetie cie brug
mugeliikheid em het dvnrsbnempeelel
een te passen
2) Aanpassing den berde eevars
Wnnterlevgerdsiv m. nmwee hrvg
Skarsebree
t) Verleggen K&L van de snardeijda
Ina 3 versvhhlende weatender
hengspanning)
2) PaL aan de evidzijde maaien verlegd
wsrden ed wateren middenspeemeg

Neem ispact seen nee sneteese
ietlnggicg van het itave np de
tnotdeiijke eever van de uaad
tested asseren
Inn kende te hendhauns brug in de
ukerpesweg weides isge pest is hei
rstmstp
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Geee verschi isvariaeres
0 een versebil In varianten mvv het
vereatsea van de aansluiting Prik em
de huidige bajunet-aanslvhng aan te
p assen naar een krvdpvnt

t) Vnrhreding dghprefiel aan wetervude t) Verbreding dljkpretet een tendzgde
2) Brug is Skerpntweg meet vervengee 2) Brvg in Skaipetwvg ken
gehaedheetd bhtven
werden

0 een verschi In varianten wvv het
verplaatsen van de eanslvt leg Prik em
de huidige bajvnnt-aanslvitrng een te
passenn eer een krvispvnt

Meer epstelruimte veer verkeer
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Nieuwe breg needzakeltk ->
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Impact natuurwaarden (ecologie(
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Welke inpact heen een noordelijke
vedegging van het tracé op de
noordelijke oever van de vaart
Westedangereis

.

.

Welke impact heeft het wegonfwerp op
de waterkerende dijk

5lanning

.
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bodem

lmpact overige omgevingsaspecten
geluid
archeologie

4c.9

-

Landschappelijke inpassing

4c B.

-

weidevogelgebied

Technische haalbaarheid
Waterveiligheid

4c.3
4c.4

-

4c.2.

4c 1.

Verkeersveiligheid
verkeerscirculatie
Impact aanliggende infrastructuur

Bijlage 2 Afwegingenotitie
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geen woningen langs tracé

Overhoeken en groen verdwijnen.
Behoud is van esthetische waarde,
maar niet essentieel voor landschap.

Verleggen meerdere <AL (ca S
verschillende waaronder water,
middenspanning en lage druk)
Verwerving van strook tbv watergang
van 1 eigenaar (agrahsch(
Evt. wit aan zuidzijde vervallen door
nntsluiting vanaf toont naar woning

Verbreding dijkprofiel aan landzijde
geen aanpassing oever
Westertangereis

.t.’.:

Noordelijke oever blijft gehandhaafd en
Noordelijke oever van de
Westedangereis moet deels aangepast wordt niet aangepast
worden

Verbreding van hel dijklichaam naar het Verbreding van het dijklirbaam van het
water af
water toe

geen waingen langs tracé

Vedegging Weetedangereis

Bosschages aan noordzijde zijn
Dotentiële vtiegroute, maar niet
essentieel.
Water westerlangereis potentiele
nssentiële vliegroute Meervleennuis
Landschaplint en EVZ provincie
buizerdnest tanos tracé

....

van strook tbv watergang
Vr.
van 3 eigenaren (agrarisch)
aan
zuidzijde vervallen door
hvt. inrit
ontsluiting vanaf toerit naar woning

erschillende KPN over de helft van de

‘ersl

Verbreding di(kprohel aan waterzijde
Aanpassing beide oevers
Westedangereis over een groot deel
van de sectie (bil behoud
doorslroomproftel en/of toepassing

-v--.’i.vi’.

—l
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—1

Geen verschil in varianten
Geen verschil in varianten
Geen verschil in varianten
Geen verschil in varianten
Aanpassing deel Zulderweg (bij behoud Geen consequenties
doorstroomprofiel en/of
naluurvriendelijke oevers)

Definitief

___________________________________

olijk
nelijk

In de gemeenten Heerhugowaard en Hollands Kroon wordt de kans op
archeologische resten ter plaatse van het onderzoeksgebied N241 A C
de Graafweg zeer klein geacht.

Versmalling ipv verlegging Westerlangereis ruimtelijk wenselijk /
mogelijk?

Onderzoeksgebied N241 A.C. de Graafweg ligt binnen gemeente
Heerhugowaard en Hollands Kroon niet in Weidevogelleefgebied.
Verwijderen groen (met name( bomen wens vanuit provinciale visie. Gok
wenselijk vanuit omgeving/gemeente?

Bundel of middenspanningskabels door agrarisch perceel (zuidzijde
wegsloot(. In de zuidelijke variant komen deze dichtbij insteek nieuwe
weosloot

noord: zuiderweg wordt geraakt
Bi) aanpassingen aan de Westedangereis rekening houden met het
bevaarbaar houden van de vaart tijdens (en na( de werkzaamheden

SWECO
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Welke inpact heel een noordelijke
uerleggieg vea het trach op de
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Technische haalbaarheid
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Verkeersnerhgherd
verheersorcalalie
impact aanliggeede inhastrvduul
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Geen verschil in varranlen
Seen verschil er nariaelen
Geen oonseqaeelies

Geen ePed op tandsohap

Indien sloop opstal nt 10 poteetinle
aanwezigheid uleetmais, huismus

Verleggen meerdere ROL (na 6
verschillende waaronder water.
riddeespseeing ee lage drab)
Aankoop sttook sv waletgang 1
eigenaar )woemgdaie( ee aandacht
oooo gtoridtransactre HHNK ee PNH
min verleggen Setspad ee watengang

Geen aanpassingen oevers
Wentetlangmem

‘oorkeur rwotdefftbe natiant

Versmalling pa verlegging Westerlangeren ruimreli;h wenselijk’

Vengejderen groen (met name) bomen wens vanuit prouinciale visie
Dak weooeblb nancrl emgeving/gemeenten

Gnderzoeksgebied N241 A.C. de Graahong ligt binnen gemeente
Heerhrrgewaatd en Hollands Kroon niet ie Weidevagelleetvebied
Mogelijk gelvidsvoorzienrngen nodig. Wanneer deze als schermen
worden vmmgegenen houdt dit een zeer negaheve beovtdetieg voor
het effect op het landschap in

Bundel ot middeoopaeniggshabels door agtatrsoh perceel (zuidzijde
weoslaotl lede zoidelij he varia er komen deze dichtbij t nsleeh ciee
wegsloot
zuid atstand as weg hwnt naar woning lee, aanpassen aansluiting naar
cccie

Gil is een kleine sectie. keuze vahant hangt sterk samen wel heuze
aanslurtende varianten rede secties 7 eng

Noord aanpassing zvderaeg
Bij aanpassingen aan de Westerlangerers reKening houden met her
bevaarbaar houden van de vaad tijdens (ee na) de werkzaamheden

Verbreding van het dilklnhaam van het
water al

Noordelijke oever bIll gehaedhaain
Noordelijke oever van de
Westerlangereis moet deels aangepast en wordt net aangepast

Verbreding van het drlhlichaam naar
het water toe

lede gemeenten Hnerhugewaard en Hollands Kroon wordr de kans up
archeologische resten rer plaatse van het enderzeeksgebied N241 A T
de Gnaatweg zeer kinie geacht

zcid alstand asweg harer naar woiveg ree
Geee elecbimpact op gebadgeeeeëge Verhnedeng in zudelqke richheg
toouëeee mogelijk In nmheogde
oigecnee
gelvidsbelashng op de gevel oor
bedtijtswonwg aan A T de Giaalweg
10-12 (vanwege reename
vetkeemmntensireit( Bi1 een signiftcante
toename van de geluidsbelasting (2 dB
eI meet) dient de geluidsbnlashng op
de woningen getoetst te wondee aan de
grenswaatden uit de Wet Geluidhinder
Worden deze gneeswuarden
everschredee dan zon
geluidsredccereede maatregelen
noodzakelijk

Verlegging Westerlangetem

Water westerlangereis. patentiele
essentiële uliegtoute Meetvleenmuis
Landschapslint en EVZ prouincie

Aankoop strook tbe waletgartg 1
eigenaar (ugeatindt(

-

Aanpassing berde oevers
Weslerlangereis (bi1 behoud

1) Verbredieg drjhproftel aan waterzijde 1) Verbrding dtkprotiel aan laedzijde
2) kaet verhardreg rtbaan dichter op
2) Kant verharding rijbaan verder oae
wnnrng er to (ca 470 m)
woeieg er 10 (ca 470 m)

G een verschil in varianlee
Seen verschil ie varianree
Aanpassing deel Zciderweg (bi1
behoud doerslreompnotiel eidol
toepassen naraarnriendelijbe oevers)

Oehiehiel
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verlegging vna het tracé op

de

D- O\Ie,,i, ,.‘f

worden
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Westerlangereis moet deels aangepast

Noordelijke oever van

blijft
wordt niet aangepast

Noordelijke oever

gehandhaafd en

de waterkerende dijk

Welke inpact heeft een noordelijke

Verbreding van het dijklichaam van het
water af

Verbreding van het dijklichaam naar
het water toe

Welke impact heeft het wegontwerp op

Risico’s en kansen

Planning

Kosten

n.v.t
n.v.t

n.v.t
n.vt

bodem

externe veiligheid

Stakeholders

n.v.t

gelijk

gelijk
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vrijwel gelijk. Noordzijde wel afstemming met HHNK.

de Graafweg zeer klein geacht.

archeologische resten ter plaatse van het onderzoeksgebied N241 A.C.

In de gemeenten Heerhugowaard en Hollands Kroon wordt de kans op

kader van dit project?

cultuurhistorische waarden,
n.v.t

Wens voor ecologische oevers langs Westedangereis Haalbaar in

Heerhugowaard en Hollands Kroon niet in Weidevogelleefgebied.

Onderzoeksgebied N241 A.C. de Graafweg ligt binnen gemeente

Geen effect landschappelijke of

n.v.t

4.c.11

P \1iO\58

Landschapslint en EVZ provincie

Verlegging Langereis

*

n.v.t

n.v.t

—1

Water westerlangereis: potentiele

archeologie

4c.10.

-

-

-

-1

-1

*

essentiële vliegroute Meervleermuis

tbv watergang

grondeigenaren (6 percelen agrarisch)

tbv watergang

grondeigenaren (4 percelen agrarisch)

wegsloot

een middenspanning)
Aankoop strook aan zuidzijde van 3

Bundel of middenspanningskabels door agrarisch perceel (zuidzijde
wegsloot). In de zuidelijke variant komen deze dichtbij insteek nieuwe

water en, over een deel van de sectie,

van de sectie, een middenspanning)
Aankoop strook aan zuidzijde van 2

nav overleg 12-7 aan noordzijde telecom, niet in gebruik nu ws.

Verleggen enkele K&L (ca 2
verschillende Liander communicatie,

verschillende KPN en, over een deel

Iflel)

bevaarbaar houden van de vaart tijdens (en na) de werkzaamheden

Bij aanpassingen aan de Westerlangereis rekening houden met het

noord: water, oever

14juni 2018

Verleggen enkele K&L (ca 2

geluid

Impact overige omgevingsaspecten

4c.9.

-

Landschappelijke inpassing

4c.8.

-

—1

Impact natuurwaarden fecologie)

4c.7.

weidevogelgebied

Grondeigendom en verwervingen

4c.6.

-1

Kabels en leidingen

4c.5.

Geen aanpassingen oevers
Westerlangereis

Waterveiligheid

4c.4.

Aanpassing beide oevers

Geen verschil in varianten
Verbreding dijkprofiel aan landzijde

Verbreding dijkproflel aan waterzijde

Technische haalbaarheid

4c.3.

Westerlangereis (bij behoud

Geen verschil in varianten

Geen verschil in varianten

Impact aanliggende infrastructuur

verkeerscirculatie

-

4c.2.

Geen verschil in varianten

Geen verschil in varianten

Verkeersveiligheid

Definitief

Geen verschil in varianten

4c.1.

Bijlage 2 Afwegingsnotitie 0.03

Kabels en leidingen

Grondeigendom en verwervingen

Impact natuurwaarden (ecologie)

4c.5.

4c.6.

4c.7.

-

4c.10.
4.c.1 1

‘.i-, ï-.’.:

-

-

]

.

r

S!:, :1,11!

bodem
externe veiligheid
Kosten
Stakeholders
Planning
Risico’s en kansen

-

.‘!

,,

impact overige omgevingsaspecten
geluid
archeologie

4c.9.

-

Landschappelijke inpassing

4c.8.

-

weidevogelgebied

Waterveiligheid

4c.4.

-

4c.2.
4c.3.

4c.1.

Verkeersveiligheid
verkeerscirculatie
Impact aanliggende infrastructuur
Technische haalbaarheid

Bijlage 2 Afwegingnotitie 0.03

,,g!,rAf:eh

Geen
Geen
Geen
Geen
verschil
verschil
verschil
verschil

in
in
in
in

varianten
varianten
varianten
varianten

Geen
Geen
Geen
Geen

verschil
verschil
verschil
verschil
in
in
in
in

varianten
varianten
varianten
varianten

Verleggen PWN leiding

D1O\Iradeeffmtrix

n.v.t

3’VTgI,’g<rutÉiW

n.v.t
geen verschil in varianten

nut.

n.v.t
geen verschil in varianten

Zuid raakt weidevogelgebied,
argumentatie is belangrijk,
compensatie
De zuidelijke variant biedt aanleiding
de (vanuit de visie ongewenste)
beplanting aan de noord- en zuidzijde
van de weg te verwijderen. Zicht op de
omgeving en de molens wordt hierdoor
vergroot. Ook hier geldt het knelpunt
van bomen in de noordelijke berm in de
bocht.

201P%14002

Natuurgebied is tevens
waterbergingsgebied. Uitsluitend
bouwwerken t.b.v. waterberging zijn
toegestaan.
Noord raakt weidevogelleefgebied.
Argumentatie is belangrijk en
compensatie nodig.
Bomen gewenst in bocht. Lijkt conflict
met K&L te geven.

Aankoop stroken van 3 eigenaren tbv Aankoop stroken van 1 eigenaar tbv
watergang (agransdi)
watergang (agrarisch)
Ecologische verbindingszone aan
noordzijde + Natuurnetwerk gebied
(plas Noordzijde). Nieuwe ontw.
mogelijk mits: groot openbaar belang.
geen reële alternatieven, negatieve
effecten worden
beperkt/gecompenseerd, activiteit
mede tot doel om kwaliteit EVZ of NNN
te versterken

Verleggen 2 x Lander en 2 x KPN

Geen verschil in varianten. Aanpassing Geen verschil in varianten. Aanpassing
watergang over een groot deel van de watergang over een kort deel van de
sectie.
sectie en aansluiting natuurgebiedje

noirtw

—

—

—

c!I(

—

—

,,,\.‘!lJ’ !L’t,

—

—

—

—

—

-1

.1

—

—

—

—

—

—

—

-1

-1

-1

—

—

Definitief

Vrijwel gelilk. Noordzijde raakt weidevogelgebied.
Gelijk
Gelijk

n.v.t

n.v.t
archeologisch onderzoek is in alle secties vanaf 10 noodzakelijk Um 21
)m.u.v. deel sectie 12- vanaf kruising Pade en sectie 15 totaal). Ook
vnjstelling vervolgonderzoek ter plaatse van de huidige N241 A.C. de
Graafweg en een 1-2 meter brede zone aan weerszijde van het
wegprofiel )i.v.m. K&L)

Onderzoeken mogelïjkheden terugpiaatsen nieuwe bomen in de bocht
bij de Molensloot aan de noordzijde i.r.t. K&L.

Verwijderen groen (met name) bomen wens vanuit provinciale visie.
Ook wenselijk vanuit omgeving/gemeente?

Tussen Ovonde Langereis en Opmeer grenst huidige N241 A.C. de
Graafweg tracé ten zuiden aan Weidevogel(kem)leefgebied

Traject N24l AC. de Graafweg tussen Ovonde Langereis en Opmeer is
potentiële essentiële vliegroute vleermuizen.

Bundel of middenspanningskabels en communicatiekabels door
agrarisch perceel (zuidzijde wegsloot). In de zuidelijke variant komen
deze dichtbij insteek nieuwe wegsloot

Duiker moet in beide varianten verlengd worden
ecologische voorzieningen in duiker?

SWECO

14juni 2013

4c.10.
4.c.11

-1

-1

—1

—1

geen verschil in varianten

n.v.t
geen verschj in varianten

geen verschil in varianten

n.v.t
geen verschil in vananten

Gelijk
Gelijk
Gelijk

SWECO

Er lopen midden door de sectie van Noord naar Zuid vier Gasleidingen
van de Gasunie

n.v.t
archeologisch onderzoek is in alle secties vanaf 10 noodzakelijk t/m 21
(m.u.v. deel sectie 12- vanaf kruising Pade en sectie 15 totaal). Ook
vrijstelling vervolgonderzoek ter plaatse van de huidige N241 A.C. de
Graafweg en een 1-2 meter brede zone aan weerszijde ven het
wegprofiel (i.v.m. k&L)

Aandacht voor verkaveling, in nieuwe situatie kans voor nieuwe
overhoeken zonder verkaveling aan te tasten?

Traject N241 b tussen Ovonde Langereis en Opmeer is potentiële
essentiële vliegroute vleermuizen
Tussen Ovonde Langereis en Opmeer grenst huidige N241 A.C. de
zuid raakt weidevogelgebied,
argumentatie is belangrijk, compensatie Gmafweg tracé ten zuiden aan Weidevogal(kern)Ieefgebied

r’vri HHNK\W200.Condioner,nt\W205 KabeisLeidingen\Âiwegingsooiioe 03 0\Trade oS o’oirixahoegin3snoiiiie 20100614 DO 2

kosten
Stakeholders
Planning
Risico’s en kansen

-

-

-

bodem
externe veiligheid

Impect overige omgevingsaspecten
geluid
archeologie

4c.0.

-

Landschappelijke inpassing

4c.8.

-

noord raak weidevogelleefgebied.
Argumentatie is belangrijk en
compensatie nodig.
Noordelijke variant heeft een aantasting
van de overhoeken tot gevolg. Van de
drie noordelijke overhoeken komen er
twee niet meer terug en een wordt
kleiner. Ook verdwijnt er een deel van
de bomenrij bij Opmeer die wel
behouden mag worden volgens de
visie.

Impact natuurwaarden (ecologie)

4c.7.

weidevogelgebied

Aankoop stroken 1 percelen van 1
eïgenaren (agrarisch)
kansen in milgronden percelen van

Aankoop stroken 1 perceel van 1
eigenaren kansen in rullgronden
percelen van PNH

Grondeigendom en verwervingen

4c.6.

PNH

Verleggen PWN leiding. Verleggen 3 x 1) Oversteek van K&L van zuid naar noord, 4 HTL leidingen Gasunie,
geldt in beide varianten
middenspanning en 2 x Alliander over
2) Bundel of middenspanningskabels en communicatiekabels door
een deel van de sectie, welke in het
talud van de nieuwe watergang komen agrarisch perceel (zuidzijde wegsloot). In de zuidelijke variant komen
deze dichtbij insteek nieuwe wegsloot, aan het einde van sectie 11 gaan
deze kabels onde de N241 A.C. de Graafweg door naar het noorden

Verleggen 4x communicatiebundels
van Liander en KPN (score = 0 omdat
middenspanning niet verlegd hoeft te
worden)

-

kabels en leidingen

4c.1.

4c.5.

14juni 2018

4c.2.
4c.3.
4c.4.

Geen verschil in vensnten
Geen verschil in verianten
Geen verschil in vsrisnten
Geen verschil in vsrisnten
Geen verschil in vsrisnten
Geen verschil in varisnten
Geen verschil in varienten
Geen verschil in vsrisnten
Geen verschil in varianten. Aanpassing Geen verschil in vananten. Aanpassing
watergang over gehele sectie.
watergang over gehele sectie.

Definitief

Verkeersveiligheid
verkeerscirculstie
‘mpsct asnliggende infrastructuur
Technische haalbaarheid
Waterveiligheid

Bijlage 2 Afwegingsnotitie 0.03

Grondeigendom en verwervingen

Impact natuurwaarden (ecologie)

4c.6.

4c.7.

4c.10.
4.c.11

Kosten
Stakeholders
Planning
Risico’s en kansen

-

-

-

bodem
externe veiligheid

Impact overige omgevingsaspecten
geluid
archeologie

4c.9.

-

Landschappelijke inpassing

4c.8.

-

weidevogelgebied

Kabels en leidingen

4c.5.

-

4c.2.
4c.3.
4c.4.

4c.1.

Verkeersveiligheid
verkeerscirculatie
Impact aanliggende infrastructuur
Technische haalbaarheid
Waterveiligheid

Bijlage 2 Afwegingsnotitie 0.03

—

—

—1

-1

—

—1

—

—1

-1

—1

—

uitntten wel/niet handhaven, bestaande nu gehandhaafd.

1) Oversteek van K&L van zuid naar noord, 4 HTL leidingen Gasunie,
geldt in beide varianten
2) Bundel of middenspanningskabels en communicatiekabels door
agrarisch perceel (zuidzijde wegsloot). In de zuidelijke variant komen
deze dichtbij insteek nieuwe wegsloot, aan het einde van sectie 11 gaan
deze kabels onde de N241 A.C. de Graafweg door naar het noorden

O\TruU
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geen verschil in varianten

n.v.t
geen verschil in varianten

geen verschil in varianten

n.v.t
geen verschil in varianten

Gelilk
Gelijk
Gelijk

Er lopen midden door de sectie van Noord naar Zuid vier Gasleidingen
van de Gasunie

n.v.t
Archeologisch onderzoek is in alle secties vanaf 10 noodzakelijk Um 21
(m.u.v. deel sectie 12- vanaf kruising Pade en sectie 15 totaal). Ook
vrijstelling vervolgonderzoek ter plaatse van de huidige N241 AC. de
Graafweg en een 1-2 meter brede zone aan weerszijde van het
jegprofiel (i.v.m K&L)

noord raak weidevogelleefgebied.
Argumentatie is belangrijk en
compensatie nodig.
Noordelijke variant heeft een aantasting Bij zuidelijke variant geldt hetzelde voor Aandacht voor verkaveling, in nieuwe situatie kans voor nieuwe
van de overhoeken tot gevolg. Van de een overhoek en eveneens de bomenrij overhoeken zonder verkaveling aan te tasten?
drie noordelijke overhoeken komen er nabij Opmeer.
twee niet meer terug en een wordt
kleiner. Ook verdwijnt er een deel van
de bomenhj bij Opmeer die wel
behouden mag worden volgens de
visie.

Traject N241 b tussen Ovonde Langereis en Opmeer is potentiële
essentiële vliegroute vleermuizen
Tussen Ovonde Cangereis en Opmeer grenst huidige N241 A.C. de
zuid raakt weidevogelgebied,
argumentatie is belangrijk, compensatie Graafweg tracé ten zuiden aan Weidevogel(kem)leefgebied

Aankoop stroken 7 percelen van 3
eigenaren (agrarisch)
Kansen in ruilgronden percelen van
PNH en gemeente Opmeer?
Opheffen 2 uitritten door aanleg
kavelpad (Rood)

Verleggen PWN leiding. Verleggen 3 x
middenspanning en 2 x Alliander over
een deel van de sectie, welke in het
talud van de nieuwe watergang komen

Verleggen 4x communicatiebundels
van Liander en KPN en een
middenspanning

Aankoop stroken 7 percelen van 2
eigenaren (agrarisch + volkstuin)
kansen in wilgronden percelen van
PNH en gemeente Opmeer?
Opheffen 2 uitritten: 1 keer aankopen
grond door gemeente van (Kranenburg)
en aanleg kavelpad (Koenis)

Geen verschil in varianten
Geen verschil in varianten
Geen verschil in varianten
Geen verschil in varianten
Geen verschil in varianten. Aanpassing
watergang over gehele sectie.

Geen verschil in varianten
Geen verschil in varianten
Geen verschil in varianten
Geen verschil in varianten
Geen verschil in varianten. Aanpassing
watergang over gehele sectie.

Definitief

SWECO

14juni 2018
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Gelijk
Gelijk
Gelijk

SWECO

Geen verschil in varianten

archeologie

Geen verschil in varianten

-

-

-

Kosten
Stakeholders
Planning
Risico’s en kansen

*

Zuid raakt weidevogelgebied,
argumentatie is belangrijk, compensatie
(klein deel)
Zorgvuldig herinrichten aangrenzende groenzones Noordoost hoek
Aantasting wenselijke bomenrij
loopt voorgestelde sloot heel dicht langs pad. Oplossen met duiker old.,
zuidwestzijde, erfbeplanting
noordwestzijde blijft in stand, oostzijde geen damwand. Aandacht voor herstel groen en waterstwctuur.
wordt groenblauwe structuur ernstig
aangetast, conflict met K&L in nieuwe
situatie.

Geen verschil in varianten
n.v.t

Noord raak weidevogelleefgebied.
Argumentatie is belangrijk en
compensatie nodig.
Aantasting wenselijke bomenrij
zuidwestzijde, erfbeplanting
noordwestzijde blijft in stand, oostzijde
wordt groenblauwe structuur ernstig
aangetast, conflict met K&L in nieuwe
situatie,

Traject N241 A.C. de Graafweg tussen Ovonde Langereis en Opmeer is
ootentiële essentiële vliegroute vleermuizen

K&L aan beide kanten, K&L omleggen nodig

bodem
externe veiligheid

-1

-1

-1

Geen verschil in varianten
Geen verschil in varianten
Geen verschil in varianten
Geen verschil in varianten
Geen verschil in varianten
Geen verschil in varianten
Aankoop stroken van 3 eigenaren (2
percelen, 2 x tuin, 1 x gemeente, lx
PWN) tbv watergang

14juni 2018

Zuidvariant komt t.o.v. huidige situatie Zuid as weg blijft gelijk
niet of nauwelijks dicht bij
geluidgevoelige objecten te liggen
Archeologisch onderzoek is in alle secties vanaf 10 noodzakelijk Um 21
Geen verschil in varianten
(m.u.v. deel sectie 12- vanaf kruising Pade en sectie 15 totaal). Ook
vrijstelling vervolgonderzoek ter plaatse van de huidige N241 A.C. de
Graafweg en een 1-2 meter brede zone aan weerszijde van het
wegprofiel (i.v.m. K&L)
Geen verschil in varianten
Aandachtspunt: buisleiding Gasunie loopt noord-zuid door sectie heen
n.v.t

-1

-1

-1

Geen verschil in varianten
Geen verschil in varianten
Geen verschil in varianten
Geen verschil in varianten
Geen verschil in varianten
Geen verschil in varianten
Aankoop stroken van 3 eigenaren (4
percelen, 1 x tuin, 2 x gemeente, lx
PWN) tbv watergang

Definitief

Noordvariant komt t.o.v. huidige situatie
niet of nauwelijks dicht bij
geluidgevoelige objecten te liggen
Geen verschil in varianten

(12)
P:\2iO\3S5653,,,N241bBDU1’ifs

4c.10.
4.c.11

Impact overige omgevingsaspecten
geluid

4c.9.

-

Landschappelijke inpassing

4c.8.

-

weidevogelgebied

Impact natuurwaarden (ecologie)

4c.7.

-

4c.2.
4c.3.
4c.4.
4c5.
4c.6.

4c,1.

Verkeersveiligheid
verkeerscirculatie
Impact aanliggende infrastructuur
Technische haalbaarheid
Waterveiligheid
Kabels en leidingen
Grondeigendom en verwervingen

Bijlage 2 Afweging5notitie 0.03

Waterveiligheid
Kabels en leidingen

Grondeigendom en verwervingen
Impact natuurwaarden (ecologie)

weidevogelgebied
Landschappelijke inpassing

4c.4.
4c.5.

4c.6.
4c.7.

4c.8.

archeologie

-

-

bodem
externe veiligheid
Kosten
Stakeholders
Planning
Risico’s en kansen

-

-

Impact overige omgevingsaspecten
geluid

(13)
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4c.10.
4.c.11

4c.9.

-

-

4c.2.
4c.3.

4c.1.

Verkeersveiligheid
verkeerscirculatie
Impact aanliggende infrastructuur
Technische haalbaarheid

Bijlage 2 Afwegingsnotitie D.03

—1

-1

—1

-1

D3.O\Tr,de ft

n.v.t

2O1O14 DO 2

Noordvariant komt t.o.v. huidige situatie
niet dichterbij geluidgevoelige objecten
te liggen
geen verschil in varianten

Geen verschil in varianten
Geen verschil in varianten
Geen verschil in varianten
1) Geen verschil in varianten
2) Kant verharding fietspad verder af
van woningen (ca 175 m)
3) Kant verharding rijbaan verder af van
woningen (ca 3,50 m)
Geen verschil in varianten
Verleggen laag- en middenspanning en
‘? x KPN
Aankoop strook gemeente Opmeer
Bomenrij aan zowel noord- als
zuidzijde doen naar verwachting dienst
als essentiële vliegroute. Niet
onoverkomelijk. Als één rij (noord of
zuid) verdwijnt, houdt andere rij
vliegroute in stand.
n.v.t
Tast groenstructuur noordzijde erg aan.
Mogelijk conflict K&L nieuwe situatie.

Definitief

n.v.t

Zuidvariant komt t.o.v. huidige situatie
niet dichterbij geluidgevoelige objecten
te liggen
geen verschil in varianten

Geen verschil in varianten
Verleggen PWN en Liander ihkv
fietspad
Aankoop strook gemeente Opmeer
Bomenrij aan zowel noord- als
zuidzijde doen naar verwachting dienst
als essentiële vliegroute. Niet
onoverkomelijk. Als één rij (noord of
zuid) verdwijnt, houdt andere rij
vliegroute in stand.
n.v.t
Tast groenstructuur zuidzijde erg aan.
Mogelijk conflict K&L nieuwe situatie.

Geen verschil in varianten
Geen verschil in varianten
Geen verschil in varianten
1) Geen verschil in varianten
2) Kant verharding fietspad dichter bij
woningen (ca 2,50 m)

Gelijk
Gelijk
Gelijk

SWECO

archeologisch onderzoek is in alle secties vanaf 10 noodzakelijk Um 21
(m.u.v. deel sectie 12- vanaf kruising Pade en sectie 15 totaal). Ook
vrijstelling vervolgonderzoek ter plaatse van de huidige N241 A.C. de
Graafweg en een 1-2 meter brede zone aan weerszijde van het
wegprofiel (i.v.m. K&L)

zuid: as weg blijft gelijk
noord: as weg naar het noorden

Zorgvuldig herinrichten aangrenzende groenzones.

Aan zuidzijde boom met holte gevonden. Potentiële (paar)verblijfplaats
dwergvleermuis. Indien kap: ontheffing nodig.

K&L aan beide kanten, noord: K&L omleggen nodig

zuid: groenstroken aanpassen

geen bijzonderheden

14juni 2018

‘

4c.8.

Situering gevel brandweerkazerne i.r.t.
wegontwerp

-

-

-

archeologie
bodem
externe veiligheid
Kosten
Stakeholders
Planning
Risico’s en kansen

-

Impact overige omgevingsaspecten
geluid

-1

-1

-1

-1

-1

-1

Bomenrij aan zowel noord- als
zuidzijde doen naar verwachting dienst
als essentiële vliegroute. Niet
onoverkomelijk. Als één rij (noord of
zuid) verdwijnt, houdt andere rij
vliegroute in stand.

Geen verschil in omvang veiwervingen
(particulieren en gemeenten). Aandacht
is de verwerving van gronden tpv
Scholten (kruising Middenweg) als
ontwikkelaar in relatie tot fietspad?

Geen verschil in varianten
Geen verschil in varianten
Geen verschil in varianten
1) Geen verschil in varianten
2) Bij deel brandweerkazerne:
toekomstig talud watergang door de
gevel brandweerkazerne
3) meer ruimte voor fietspad
aanpassing
Geen verschil in varianten
PWN
water in huidige situatie ws. gelegen onder bomenrij

Fietsoversteek komt uit in ontwikkelgebied
In zowel noord als zuidvariant ontwerp afstemmen met Brandweer en
lokaal aanpassen

14juni 2018

10180’,l’i DO 2

In uitwerking ontwerp aandacht voor
aansluiting op gevel

In uitwerking ontwerp aandacht voor
aansluiting op gevel

,a .r iw..-”’’o

Geen verschil in varianten

N.v.t. Ter plaatse van kruising komt weg
as niet dichter bij geluidgevoelige
objecten te liggen,
Geen verschil in varianten
Geen verschil in varianten

Geen verschil in varianten

N.v.t. Ter plaatse van kruising komt weg
as niet dichter bij geluidgevoelige
objecten te liggen,
Geen verschil in varianten
Geen verschil in varianten

meerinvestenng agv verlegging wegas
Gelijk
Gelijk
Gelijk

S’J’IECO

Perceel ten zuiden van Middelweg 15 is aandachtspunt. Gekocht door
ontwikkelaar? Bestemmingsplan staat bouw 1 woning toe. Nog niet
gerealiseerd.
Verhoogde kans aantreffen archeolgische waarden: AMK-terrein

Let op vormgeving waterpartijen, aansluitingen en hoeken.

Aantasting groenstructuur beide zijden. Aantasting groensfructuur beide zijden. Zorgvuldig herinrichten aangrenzende groenzones. Daarnaast
Conflict met K&L in de nieuwe situatie. Conflict met K&L in de nieuwe situatie, mogelijkheden verbeteren herkenbaarheid Wijzend onderzoeken. Nu
geen werkzaamheden rondom betreffende kruispunt.

Bomenrij aan zowel noord- als
zuidzijde doen naar verwachting dienst
als essentiële vliegroute. Niet
onoverkomelijk. Als één rij (noord of
zuid) verdwijnt, houdt andere rij
vliegroute in stand.

p.\2iO\358653N241rooo1Jh PVJN ii’i:K\W1OO Cord, or’\W1ûS’Kb&Ldoge’\Ai .—orr.o oao\T.J

hal

4c.10.
4.c.1 1

4c.9.

-1

—1

weidevogelgebied
Landschappelijke inpassing

-

—1

Impact natuurwaarden (ecologie)

4c.7.

Geen verschil in omvang verwervingen
(particulieren en gemeenten). Aandacht
is de verwerving van gronden tpv
Scholten (kruising Middenweg) als
ontwikkelaar in relatie tot fietspad?

Grondeigendom en verwervingen

—1

4c.6.

—1

Geen verschil in varianten
middenspanning, persleiding, telecom

Waterveiligheid
Kabels en leidingen

4c.4.
4c.5.

-

4c.2.
4c.3.

4c.1.

Geen verschil in varianten
Geen verschil in varianten
Geen verschil in varianten
1) Geen verschil in varianten
2) Bij deel brandweerkazerne:
toekomstig talud watergang niet door
gevel brandweerkazerne

Definitief

Verkeersveiligheid
verkeerscirculatie
Impact aanliggende infrastructuur
Technische haalbaarheid

Bijlage 2 Afwegingsnotitie 0.03

Onderzoek (on)mogelijkheden m.b.t.
handhaven fïetsbrug over aanliggende
watergang

-

P \21O’328653_241b_T[3DUii_.i

4c.1 0.
4.c.11

-

-

-

Impact overige omgevingsaspecten
geluid
archeologie
bodem
externe veiligheid
Kosten
Stakeholders
Planning
Risicos en kansen

gerAfwegngnotitie 03,0\Trade off ntrix fwgngwoiitie 20180614 00.2

weidevogelgebied
Landschappelijke inpassing

4c.8.

-1

Impact natuurwaarden (ecologie)

4c.7.

4c.9.

Grondeigendom en verwervingen

4c.6.

Proefsleuven graven voor controle ligging PWN

sloten vergraven bij aanpassingen naar eisen PNH + verbreden fietspad
naar 3 m. brug verplaatsen aanpassen is kosten post of een geleiderail
toepassen. Alternatief brug verwijderen en fietspad door toekomstige
ontwikkeling Heerenweide

Geen verschillende alternatieven
Geen verschillende alternatieven

Geen verschillende altematieven
Geen verschillende alternatieven

Gelijk
Gelijk
Gelijk

S II E C 0

.

Onderzoeken mogelijkheden (her)plaatsen bomen noord- en zuidzijde
Aantasting bestaande bomenrij
zuidzijde. Mogelijk conflict terug planten voor toekomstige ontwikkelingen.
bomen K&L, Geen ruimte gewenste
bomenstructuur te realiseren
noordzijde.

Watergang wordt vergraven
PWN lijkt voor groot deel onder
bestaand fietspad te liggen
Aankopen stroken van gemeente
Opmeer (in relatie tot
woningontwikkeling hier rekening mee
houden)
Geen verschillende alternatieven, wel
rekening houden met potentieel
leefgebied rugstreeppad

Waterveiligheid
Kabels en leidingen

4c.4.
4c.5.

-

N241 A.C. de Graafweg blijft
ongewijzigd. Fietspad en bermen
worden aangepast aan ERBI

Technische haalbaarheid

4c.3.

verkeerscirculatie
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geen bijzonderheden
N241 AC. de Graafweg blijft
ongewijzigd. Fietspad en bermen
worden aangepast aan ERBI
N241 A.C. de Graafweg blijft
ongewijzigd. Fietspad en bermen
worden aangepast aan ERBI
Sluit aan op bestaand kruispunt wel! niet aansluiten fietspad en
1) N241 A.C. de Graafweg blijft
middenberm conform eisen PNH? Kruispunt blijft geljik
ongewijzïgd. Fietspad en bermen
worden aangepast aan ERBI
2) Aansluiting locatie fietsbrug haaks op
fietspad beschouwen i.r.t. tussenberm
met N241 A.C. de Graafweg

Impact aanliggende infrastructuur

-

Verkeersveiligheid

Definitief

4c.2.

4c.1.

Bijlage! Afwegingsnotitie D.03
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Grondeigendom en verwervingen

Impact natuurwaarden (ecologie)

weidevogelgebied
Landschappelijke inpassing

4c.6.

4c.7.

4c,8.

archeologie

[m

-

-

bodem
externe veiligheid
Kosten
Stakeholders
Planning
Risicos en kansen

-

-

Impact overige omgevingsaspecten
geluid

-1

-1
-1

-1
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4c.10.
4.c.1 1

4c.9.

-

4c.2.
4c.3.
4c.4.
4c5.

4c.1.

Verkeersveiligheid
verkeerscirculatie
Impact aanliggende infrastructuur
Technische haalbaarheid
Waterveiligheid
Kabels en leidingen

Bijlage 2 Afwegingsnotitie D.03

.

.

-

,tOo, 20100614 30.2

Geen verschil in varianten
N.v.t
Geen verschil in varianten

.

.

Zuidvariant komt niet dichter bij
geluidgevoelige objecten te liggen

Geen verschil in varianten
N.v.t
Geen verschil in varianten

.

Geen verschil in varianten

.

Geen verschil in varianten

.

Verbreding in noordelijke richting
resulteert mogelijk in verhoogde
geluidsbelasting op de gevel van
bedrijfswoning aan A.C. de Graafweg 9.
Bij een significante toename van de
geluidsbelasting (2 dB of meer) dient de
geluidsbelasting op de woningen
getoetst te worden aan de
grenswaarden uit de Wet Geluidhinder.
Worden deze grenswaarden
overschreden dan zijn
geluidsreducerende maatregelen
noodzakelijk

g,0nctt,e 33 3;Id oh ortr hv,’o

-1

-1

-1

-1

Gelijk
Gelijk
Gelijk
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archeologisch onderzoek is in alle secties vanaf 10 noodzakelijk k/m 21
(m.u.v. deel sectie 12- vanaf kruising Pade en sectie 15 totaal). Ook
vrijstelling vervolgonderzoek ter plaatse van de huidige N241 A.C. de
Graafweg en een 1-2 meter brede zone aan weerszijde van het
wegprofiel (i.v.m. K&L)

Geen verschil in varianten
Geen verschil in varianten
Geen verschil in varianten
Geen verschil in varianten
Geen verschil in varianten
PWN lijkt voor groot deel onder bestaand fietspad Ie liggen
Waterleiding ÷ 2x communicatie KPN
verleggen
Aankopen stroken van 3 eigenaren, 4
Aankopen stroken van 3 eigenaren / 4
perelen (agrarisch),1 uitrit kan vervallen
percelen, 1 uitrit kan vervallen igv
igv aansluiting De Veken 4
nansluiting De Veken 4
Bomenrij aan zowel noord- als zuidzijde Bomenrj aan zowel noord- als zuidzijde
doen naar verwachting dienst als
doen naar verwachting dienst als
essentiële vliegroute. Niet
essentiële vliegroute. Niet
onoverkomelijk. Als één rij (noord of
onoverkomelijk. Als één rij (noord of
zuid) verdwijnt, houdt andere rij
zuid) verdwijnt, houdt andere rij
vliegroute in stand.
vliegroute in stand.
Geen kern weidevogel gebied
Weidevogelgebied
Verwijderen bomen noordzijde. Hoeven Zuid variant verdwijnen Dok veel bomen Verwijderen groen (met name) bomen wens vanuit provinciale visie. Ook
wenselijk vanuit omgeving/gemeente?
die vanuit de visie mogen verdwijnen,
niet terug te komen vanuit provinciale
Ook beplante overhoek die wel
visie.
behouden mag worden verdwijnt. Ook
verlegging Wijzend.
Geen verschil in varianten
Geen verschil in varianten
Geen verschil in varianten
Geen verschil in varianten
Geen verschil in varianten
2x communicatie Liander verleggen
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Impact natuurwaarden (ecologie)

4c.7.

1:),

4c.10.
4.c.1 1

Impact overige omgevingsaapecten
geluid

4c.g.

,.,.,

.

iflat’,’’

PNH heeft gekozen voor een nieuwe
vaarduiker

PNH heeft gekozen voor een nieuwe
vaarduiker

Op welke wijze kan de
voorkeuraoploaaing uit TBDOIO
‘Inpaasing nieuw ontwerp op beataande
kunstwerken’ ingepast worden

.

Geen verschil in varianten
Geen verschil in varianten
Geen verschil in varianten

Geen verschil in varianten
Geen verachil in varianten
Geen verschil in varianten

archeologie

bodem
exteme veiligheid
Kosten
Stakeholders
Planning
Risico’s en kansen

-

-

-

Geen verschil in varianten

Verwerving van 3 percelen van 1
eigenaar tbv watergang
Bomenrij aan zowel noord- als zuidzijde
doen naar verwachting dienst als
essentiële vliegroute. Niet
onoverkomelijk. Als één rij (noord of
zuid) verdwijnt, houdt andere rij
vliegroute in stand.
Geen verschil in varianten. Geen
weidevogelleefgebied wel weidevogels
geconstateerd.
Aanpassing aansluiting
Wijzend/Achterw(zend zuidzijde.
Handhaven wilgen noordzijde.

Verwerving 2 percelen van 1 eigenaar
tbv watergang
Bomenrij aan zowel noord- als zuidzijde
doen naar verwachting dienst als
essentiële vliegroute. Niet
onoverkomelijk. Als één rij (noord of
zuid) verdwijnt, houdt andere rij
‘iliegroute in stand.
Geen verschil in varianten. Geen
weidevogelleefgebied wel weidevogels
geconstateerd.
Aanpassing aanaluiting
Wijzend/Achterwijzend noordzijde.

Geen verschil in varianten

.rI’,vr,’4[.’iur’i,. ii’,

—1

-1

Geen verschil in varianten

—1

-1

Geen verschil in varianten
(uitgangspunt: geen parallelweg)
Geen verschil in varianten
tuitgangspunt: geen parallelweg)
Geen verschil in varianten
Geen verschil in varianten. De
verwachting is dat in beide varianten de
kunstwerken vervangen of aangepast
moeten worden
Geen verschil in varianten
Geen verschil in varianten

Geen verschil in varianten
(uitgangspunt: geen parallelweg)
Geen verschil in varianten
(uitgangspunt: geen parallelweg)
Geen verschil in varianten
Geen verschil in varianten De
verwachting is dat in beide varianten de
kunstwerken vervangen of aangepast
moeten worden
Geen verschil in varianten
Geen verschil in varianten

Definitief

Geen verschil in varianten

-

Landschappelijke inpaaaing

4c.8.

weidevogelgebied

Grondeigendom en verwervingen

4c.6.

-

‘Naterveiligheid
Kabels en leidingen

4c.4.
4c.5.

verkeerscirculatie

‘mpact aanliggende infrastructuur
Technische haalbaarheid

-

Verkeersveiligheid

4c.2.
4c.3.

4c.1.

Bijlage 2 Afwegingsnotitie D.03

Kunstwerk fundenng is riaico, TBDO1O bij PNH

Fietsersbond id parallelweg

SWECO

Zuid of noordvariant komt niet dichter bij geluidgevoelige objecten te
liggen
archeologisch onderzoek is in alle aectiea vanaf 10 noodzakelijk Um 21
(m.u.v. deel sectie 12- vanaf kruising Pade en sectie 15 totaal). Dok
vrijstelling vervolgonderzoek ter plaatse van de huidige N241 A.C. de
Graafweg en een 1-2 meter brede zone aan weerszijde van het
wegprofiel (i.v.m. K&L)

Plaatsing enkele elzen en wilgen rondom kruising Wijzend nieuwe situatie
aan noord- en zuidzijde.

Behouden/herontwerpen aansluiting Wijzend. Behoud breedte Wijzend
en oversteek met diagonaal kunstwerk.

weidevogelneaten geconstateerd zowel nabij noord als zuidvariant

Vleermuizenroute steekt over naar Benningbroek

alleen verbinding, geen waterkerende functie
1) Dit is een korte sectie. De werkzaamheden hangen mede samen met
de keuze van de aansluitende secties
2) Het is onbekend hoede K&L de kunstwerken passeren
zuidelijk afsluiten afritten = voorkeur

kunstwerken handhaven/vervangen? Staat fundering in onzeker?
Uitgangspunt is het vervangen van oud door nieuw, relatie met TBDO1O

fietsverkeer en landbouwverkeer bij parallelweg zuidzijde
Redactie: Voor PNH is parallelweg geen optie
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Impact natuurwaarden (ecologie)

4c.7.

archeologie
bodem
externe veiligheid
Kosten
Stakeholders
Planning
Risico’s en kansen

-

-

-

-

.

—1

‘

-1

-1

-1
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4c10.
4.c.1 1

Impact overige omgevingsaspecten
geluid

4c.9.

-

Landschappelijke inpassing

4c.8.

weidevogelgebied

Grondeigendom en verwervingen

4c.6.

-

Waterveiligheid
Kabels en leidingen

4c.4.
4c.5.

verkeerscirculatie

Impact aanliggende infrastructuur
Technische haalbaarheid

-

Verkeersveiligheid

4c.2.
4c3.

4c.1.

Bijlage 2 Afwegingsnotitie 0.03
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Geen verschil in varianten
Geen verschil in varianten
n.v.t
Geen verschil in varianten

Geen verschil in varianten

‘-““

Geen verschil in varianten
(uitgangspunt: geen parallelweg)
Geen verschil in varianten
(uitgangspunt: geen parallelweg)
Geen verschil in varianten
Geen verschil in varianten m.b.t. profiel

Geen verschil in varianten
Geen verschil in varianten
n.v.t
Geen verschil in varianten

Geen verschil in varianten

Geen verschil in varianten
(uitgangspunt: geen parallelweg)
Geen verschil in varianten
(uitgangspunt: geen parallelweg)
Geen verschil in varianten
Geen verschil in varianten m.b.t. profiel
watergang
Geen verschil in varianten
i varianten
Verleggen PWN en 2x communicatie
x communicatie Liander
KPN
Stroken tbv watergang aankopen van 4 Stroken tbv watergang aankopen van 6
eigenaren (9 agrarische percelen)
eigenaren (6 agrarische percelen), 1
itrit opheffen
Bomenrij aan zowel noord- als
]omenrij aan zowel noord- als
zuidzijde doen naar verwachting dienst zuidzijde doen naar verwachting dienst
als essentiële vliegroute. Niet
als essentiële vliegroute. Niet
onoverkomelijk. Als één rij (noord of
onoverkomelijk. Als één rij (noord of
zuid) verdwijnt, houdt andere rij
zuid) verdwijnt, houdt andere rij
vliegroute in stand.
vliegroute in stand.
Geen verschil in varianten. Geen
Geen verschil in varianten. Geen
weidevogelleefgebied wel weidevogels weidevogelleefgebied wel weidevogels
geconstateerd.
geconstateerd.
Verwijdering bomen zuidzijde.
Verlegging Achterwijzend. Aantasting
bomen, alhoewel die volgens visie
mogen verdwijnen.

Definitief

=

geen optie, terugplaatsen nieuwe

Gelijk
Gelijk
Gelijk

SWECO

Zuid of noordvariant komt niet dichter bij geluidgevoelige objecten te
liggen
Verhoogde kans aantreffen archeologische waarden: AMK-terrein

Verwijderen groen (met name) bomen wens vanuit provinciale visie. Ook
wenselijk vanuit omgeving/gemeente? Landschappelijke

weidevogelnesten geconstateerd zowel nabij noord als zuidvariant.

niet beide bomenrijen verwijderen
bomen niet boven K&L

Strook land van niet bezoekbare agrarier aankopen

In de noord variant moet een schotbalkconstructie uit het verleden
verwijderd worden fkm 210)
In beide varianten wordt de wegsloot vergraven
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Landschappelijke inpassing
Impact overige omgevingsaspecten
geluid

4c.8.
4c.g.

-

-

bodem
externe veiligheid
Kosten
Stakeholders
Planning
Risico’s en kansen

-

-
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P \210\ 55633 N2116T50019_akPWN HHNK\W200 Cod t

4c.10.
4.c.1 1

Impact natuurwaarden (ecologie)
weidevogelgebied

4c.7.

archeologie

Grondeigendom en veiwervingen

4c.6.

-

Waterveiligheid
Kabels en leidingen

4c.4.
4c.5.

verkeerscirculatie

Impact aanliggende infrastructuur
Technische haalbaarheid

-

Verkeersveiligheid

4c.2.
4c.3.

4c.1.

Bijlage 2 Afwegingsnotitie D.03

-1

Geen verschil in varianten

Geen verschil in varianten

Geen verschil in varianten

Geen verschil in varianten

03 D\T’d ohf

fwet’gtoiio 20180614 DO 2

Geen verschil in varianten

Geen verschil in varianten

Geen verschil in varianten

Geen verschil in varianten

Geen verschil in varianten. Geen
weidevogelleefgebied wel weidevogels
qeconstateerd.
Geen effect

14juni 2018

Gelijk
Gelijk
Gelijk

SWECO

Zuid of noordvariant komt niet dichter bij geluidgevoelige objecten te
liggen
archeologisch onderzoek is in alle secties vanaf 10 noodzakelijk Um 21
(m.u.v. deel sectie 12- vanaf kruising Pade en sectie 15 totaal). Ook
vrijstelling vervolgonderzoek ter plaatse van de huidige N241 A.C. de
Graafweg en een 1-2 meter brede zone aan weerszijde van het
wegprofiel (i.v.m. K&L)

weidevogelnesten geconstateerd zowel nabij noord als zuidvariant.

Geen verschil in varianten
(uitgangspunt: geen parallelweg)
Geen verschil in varianten
(uitgangspunt: geen parallelweg)
Geen verschil in varianten
Kant verharding rijbaan blijft bij
schakelkast op dezelfde locatie
In beide varianten wordt de wegsloot vergraven
Geen verschil in varianten
PWN rond 500 verleggen + telecom 2x Verlegging mede afhankelijk van keuze variant in sectie 20
Liander en KPN
Aankoop tbv verlegging fietspad van
Schouten (wens Medemblik)

Geen verschil in varianten. Geen
weidevogelleefgebied wel weidevogels
geconstateerd.
Geen effect

Aankoop tbv verlegging fietspad van
Schouten (wens Medemblik)

Geen verschil in varianten
(uitgangspunt: geen parallelweg)
Geen verschil in varianten
(uitgangspunt: geen parallelweg)
Geen verschil in varianten
Kant verharding rijbaan dichter op
schakelkast (max ca 100 m)
Geen verschil in varianten

Definitief

SWECO
Bijlage 3: Voorkeurs (Referentie) schetsontwerp U.d. 19-4-2018
•
•

Situatietekeningen N241-832329-21-11-01 tim 23
Dwarsprofieltekeningen N241 -832329-21-34-01 Um 05
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Bijlage 4: Toetsing aan de objectenboom
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