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4 De voorgenomen activiteit en alternatieven 

4.1 Inleiding 
De voorgenomen activiteit (opwaardering van de Westfrisiaweg) kan op verschillende manieren 

worden uitgewerkt. In dit MER zijn de volgende alternatieven uitgewerkt en onderzocht: 

• Nulalternatief 

• Trajectalternatieven, -varianten en inrichtingsvarianten 

• Meest milieuvriendelijk alternatief (MMA) 

In het onderstaande gedeelte volgt een korte toelichting op deze verschillende alternatieven. 

Nulalternatief 

In sommige gevallen kan de doelstelling die is geformuleerd ook worden bereikt als de 

voorgenomen activiteit (het opwaarderen van de Westfrisiaweg) niet wordt uitgevoerd. In een 

dergelijk geval wordt gesproken over het 'nulalternatief. In dit MER is het nulalternatief geen 

reëel alternatief, omdat niet voldaan wordt aan de doelstelling (verbeteren doorstroming, 

verkeersveiligheid en leefbaarheid). De beschrijving van de huidige situatie en autonome 

ontwikkelingen (hoofdstuk 3) dienen in dit MER als referentiekader voor de hierna beschreven 

trajectalternatieven en -varianten die wel aan het gestelde doel voldoen. De milieugevolgen van 

de alternatieven en varianten worden daarom afgezet tegen de autonome ontwikkeling. 

Trajectalternatieven en -varianten 

Het tracé van de Westfrisiaweg heeft een lengte van ongeveer 40 kilometer. De 

opwaarderingsmaatregelen van de Westfrisiaweg zijn afhankelijk van de lokale problematiek en 

ruimtelijke ontwikkelingen langs het tracé. Gezien de lengte en de wisselende lokale situatie is 

het totaal tracé onderverdeeld in vijf trajecten, te weten: 

• Rondweg Heerhugowaard 

• Rondweg Obdam 

• Obdam - A7 

• A7 - Markerwaardweg 

• Markerwaardweg - Houtribdijk 

In figuur 4.1 zijn deze trajecten op een overzichtstekening in beeld gebracht. 

Binnen de doelstelling voor de opwaardering van de Westfrisiaweg zijn per traject binnen 

bepaalde grenzen verschillende alternatieven en -varianten denkbaar. Om de milieueffecten van 

deze verschillende alternatieven en varianten in beeld te brengen, zijn deze in trajectalternatieven 

en -varianten ondergebracht. 
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Binnen de trajectalternatieven en -varianten zijn er aanvullend nog inrichtingskeuzes mogelijk die 
ingaan op de vormgeving van de kruisingen. Deze inrichtingsmogelijkheden worden 
inrichtingsvarianten genoemd. De in dit MER beschouwde trajectalternatieven, -varianten en 
inrichtingsalternatieven zijn uitgewerkt in paragraaf 4.2. 

Te onderzoeken trajecten Westfrisiaweg 
^ ^ ~ Rondweg Heerhugowaard 

1 West 

2 Oost 
^ ^ ~ Rondweg Obdam 

Obdam - A7 

—^— A7 - Markerwaardweg 

1 Opwaardering huidige ligging richting noordzijde 

2 Opwaardering huidige ligging richting zuidzijde 

3 Verplaatsing N302 naar noordzijde waterleiding 
4 Opwaardering huidige ligging (zuidbaan) en 
nieuwe noordbaan ten noorden van waterleiding 

Markerwaardweg - Houtnbdijk 
1 Noordelijk tracé (opwaardering) 
2 Noordelijk tracé met 

doorsteek Enkhuizen 
3 Doorsteek Hoogkarspel 
4 Doorsteek Lutjebroek 

o 2 < ^ Tauw 

Figuur 4.1 Trajecten 
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Meest milieuvriendelijk alternatief (MMA) 

Op grond van de Wet milieubeheer is het verplicht een MMA uit te werken. Dit alternatief moet 

voldoen aan de gestelde doelstelling en daarnaast moeten in dit alternatief de best bestaande 

mogelijkheden ter bescherming van het milieu worden toegepast. Het MMA wordt beschreven 

nadat de effecten van de diverse alternatieven bekend zijn, zodat duidelijk is welke onderdelen 

samen gecombineerd kunnen worden tot een MMA. Het MMA is in hoofdstuk 7 van het MER 

opgenomen. 

Voorkeursalternatief 

Het voorkeursalternatief is de samenstelling van de verschillende trajectalternatieven en -

varianten die uiteindelijk wordt gekozen voor de opwaardering van de Westfrisiaweg. In het 

voorkeursalternatief worden de resultaten van het MER afgewogen tegen andere belangen 

(financiën, stedenbouw en dergelijke). Dit alternatief is niet opgenomen in het MER. maar in het 

provinciale inpassingsbesluit Westfrisiaweg. Daarbij wordt ook aangegeven hoe met de milieu

informatie uit het MER is omgegaan. 

4.2 Beschrijving van de trajectalternatieven, -varianten en 
inrichtingsvarianten 

4.2.1 Rondweg Heerhugowaard 

Vanaf de N242 wordt een rondweg ten noorden van Heerhugowaard voorzien (2 x 1 rijstrook, 

maximum snelheid 80 km/uur). Het eerste deel van deze rondweg, (vanaf de N242) wordt door 

de gemeente Heerhugowaard aangelegd als ontsluiting van het toekomstige bedrijventerrein de 

Vork. De gemeente Heerhugowaard is het bevoegd gezag voor dit deel van het tracé, waardoor 

dit deel geen onderdeel uitmaakt van het MER (autonome ontwikkeling). Het traject vanaf de 

aansluiting de Vork is in dit MER onderzocht. 
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Aansluitingen — — Parallelweg 

J [ Ongelijkvloerse kruising H r Spoorlijn 

Alternatieven en varianten 

- Rondweg Heerhugowaard 2*1 80 km/uur 

- - oost 

west 

Ongelijkvloerse aansluiting 

- I N507 
1 
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M 
N 
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Figuur 4.2 Traject rondweg Heerhugowaard 

Hiervoor zijn twee trajectvarianten ontwikkeld: 

• Rondweg west 

• Rondweg oost 

De beide trajectvarianten volgen grotendeels hetzelfde traject, maar sluiten op andere locaties 

aan op de N507. 

Rondweg west 

De rondweg west kruist vervolgens verhoogd de Molenweg. Dit betreft een ongelijkvloerse 

kruising, wat betekent dat er geen uitwisseling van verkeer tussen beide wegen mogelijk is.. 

Daarnaast wordt de Molenweg geknipt voor autoverkeer, waardoor de doorgaande functie 

vervalt. De fietsverbinding onder de Westfrisiaweg blijft wel gehandhaafd (maaiveld). Vervolgens 

buigt de rondweg west af richting de bebouwing van Heerhugowaard en kruist deze de spoorlijn 

middels een verdiepte ligging, (zie ook tabel 4.1) 

Vervolgens sluit de rondweg west aan op de N507 (rotonde of verkeersregelingsinstallatie (VRI)). 

Tot aan Obdam wordt gebruik gemaakt van de N507. Op dit gedeelte van het traject zijn geen 

verdere ingrepen gepland. 
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Rondweg oost 

Variant rondweg oost kruist de Molenweg eveneens verhoogd, waarbij geen uitwisseling van 

verkeer mogelijk is. Ook hier wordt de Molenweg geknipt voor autoverkeer en wordt een 

fietsverbinding verdiept onder de Westfrisiaweg aangelegd. Het traject van de rondweg oost buigt 

vervolgens af in oostelijke richting en kruist het spoor verdiept. De aansluiting op de N507 

(rotonde of VRI) is circa 600 meter oostelijker gelegen dan de aansluiting van de variant rondweg 

west. Ook deze variant maakt tot aan Obdam gebruik van de N507. Op dit gedeelte van het tracé 

zijn geen verdere ingrepen gepland. 

Tabel 4.1 Kruispuntvormgeving Rondweg Heerhugowaard -trajectvariant West en Oost 

Kru is ing met Uitvoering Westfrisiaweg 

Middenweg Maaiveld Verdiept 

Molenweg Maaiveld Verhoogd 

Spoorlijn Verhoogd* Verdiept 

* spoorlijn ligt verhoogd in het landschap 

Inrichtingsvariant 

In aanvulling op de trajectvarianten West en Oost is er 1 inrichtingsvariant uitgewerkt waarbij de 

Middenweg de Westfrisiaweg verdiept kruist. De Westfrisiaweg wordt dan op maaiveld 

aangelegd. 

Tabel 4.2 Rondweg Heerhugowaard - trajectvariant West en Oost - inrichtingsvariant 1 

Kruismg^met Uitvoering Westfrisiaweg 

Middenweg Verdiept Maaiveld 

Molenweg Maaiveld Verhoogd 

Spoorlijn Verhoogd" Verdiept 

* spoorlijn ligt verhoogd in het landschap 

4.2.2 Rondweg Obdam 

In het MER wordt uitgegaan van één trajectvariant voor de rondweg Obdam. Deze variant bestaat 

uit een aantal maatregelen. Ter plaatse van de huidige aansluiting met de N507 wordt het 

kruispunt Dorpsstraat met de Braken (N507) opgeheven. Ter plaatse van deze kruising wordt een 

fietstunnel voor het noord-zuidverkeer aangelegd. 

Voor het autoverkeer wordt ten oosten van Obdam een rondweg geprojecteerd. De rondweg sluit 

ten oosten van de waterberging aan op de Braken (N507). Vanuit het zuiden wordt de Dorpsweg 

via een parallelweg gekoppeld aan de nieuwe aansluiting op de Braken. 
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De rondweg kruist de spoorlijn Heerhugowaard - Hoorn door middel van een verdiepte ligging. 
Vervolgens sluit de rondweg middels een rotonde aan op de N507. Dit betreft dezelfde rotonde 
als waar de parallelweg op aantakt. De nieuw aan te leggen rondweg en parallelweg hebben 
beide 2 x 1 rijstrook en een maximumsnelheid van 80 km/u. 

Aansluitingen — — Parallelweg 

] [ Ongelijkvloerse kruising H h Spoorlijn 

Alternatieven 
Ongelijkvloerse aansluiting ^ a o.2s 05 ""-«•pyy, Tauuu t 

Rondweg Obdam 2" 1 80 K:Uuur . g - ^ ^ ^ = W , a u w f 

Figuur 4.3 Traject Rondweg Obdam 

Tabel 4.3 Kruispuntvormgeving in r ich t ingsvar ian t rondweg Obdam 

Kruising met Ui tvoer ing West f r is iaweg 

?L?'Atu-n-,I?LR9-5§?l!l^?l -Y?I^i?Pi Maaiveld 

Spoorlijn __ ..^\?A,V?}^ _Verd|ept_ 

4.2.3 O b d a m - A7 

Het traject van Obdam naar de A7 maakt gebruik van de N507 en N243. In het MER wordt 
uitgegaan van één trajectvariant voor dit traject. Op zowel de N507 als de N243 geldt een 
gesloten verklaring voor landbouwverkeer en een maximum snelheid van 80 km/uur. 
Ten behoeve van het landbouwverkeer is ten noorden van de bestaande weg een parallelroute 
aanwezig. Deze parallelroute is een opwaardering van een reeds bestaand fietspad dat hier 
gelegen is. Uiteraard blijft de functie als fietspad gehandhaafd. Op dit deel van het tracé (N507) 
liggen drie te reconstrueren kruispunten (bij Wogmeer, Zuidspierdijk en Westeinde). 
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Bij het kruispunt Braken/ Jaagweg (Kruispunt N507 - N243) worden in beide richtingen extra 

opstelstroken aangelegd. Het traject loopt daarna over de N243. Ter hoogte van het toekomstige 

bedrijventerrein Jaagweg bestaat de N243 uit 2x2-rijstroken. 

De aansluiting Avenhorn op de A7 (oprit/afslag 7) wordt voorzien van een extra opstelstrook in de 

richting van Alkmaar. Het traject loopt dan over de A7 tot Hoorn-Noord (afslag 9). Dit gedeelte 

van het traject is niet opgenomen in het MER, omdat Rijkswaterstaat verantwoordelijk is voor het 

Rijkswegennet. 

Figuur 4.4 Traject Obdam - A7 

4.2.4 A7-Markerwaardweg 

Het traject vanaf de A7 tot aan de Markerwaardweg (N302) heeft 2x2 rijstroken en een maximum 

snelheid van 100 km/u. De aansluiting van de A7 op de N302 wordt voorzien van dubbele 

rijstroken. 

Voor de opwaardering van dit traject is een aantal trajectvarianten ontwikkeld. Dit betreft 

varianten voor het gedeelte De Strip - Markerwaardweg. Door de stedelijke ontwikkelingen op het 

gedeelte A7- De Strip is grootschalig verschuiven van de N302 geen mogelijkheid. 
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Deze trajectvarianten zijn: 
• Variant 1: opwaardering huidige ligging richting noordzijde 
• Variant 2: opwaardering huidige ligging richting zuidzijde 
• Variant 3: verplaatsing N302 naar noordzijde waterleiding 
• Variant 4: opwaardering huidige ligging (zuidbaan) en nieuwe noordbaan ten noorden van 

waterleiding 

Voor al de trajectvarianten geldt dat de kruising ter plaatse van de Rijweg voor autoverkeer komt 
te vervallen. Het autoverkeer wordt door middel van de aansluiting bij de Strip aangesloten op de 
N302. Wel blijft op deze kruising de bestaande fietstunnel gehandhaafd (wordt wel verlengd). 

Tussen de A7 en de Markerwaardweg worden een aantal ongelijkvloerse aansluitingen 
gerealiseerd. De Westfrisiaweg ligt hier zo strak als mogelijk gebundeld met de bestaande N302 
om het ruimtegebruik in het stedelijk gebied zoveel mogelijk te minimaliseren. Dit heeft tot 
consequentie dat de in noord-zuid richting kruisende wegen op maaiveld moeten blijven. Het 
verhogen of verdiepen van deze wegen heeft grote gevolgen voor het omliggende bebouwde 
gebied (amoveren van bedrijven, woningen en andere bebouwing). Deze ingreep is niet wenselijk 
en daarom niet nader uitgewerkt in dit MER. 

De inrichting van de overige kruispunten is weergegeven in tabel 4.4, De inrichtingsvarianten zijn 
weergegeven in tabel 4.5 en 4.6. 

Trajectvariant: Opwaardering huidige ligging richting noordzijde 
Deze variant gaat uit van een uitbreiding van de bestaande N302 naar de noordzijde. De 
noordelijke rijbaan komt hiermee op de bestaande watertransportleiding te liggen. 

Trajectvariant: Opwaardering huidige ligging richting zuidzijde 
Deze variant gaat uit van een uitbreiding van de bestaande N302 in zuidelijke richting. 
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Trajectvariant: Verplaatsing N302 naar noordzijde waterleiding 

In deze variant komt de nieuwe Westfrisiaweg geheel ten noorden van de bestaande noordelijke 

watergang te liggen. Hiermee wordt de weg ook geheel ten noorden van de watertransportleiding 

aangelegd. 

Trajectvariant: Opwaardering huidige ligging (zuidbaan) en nieuwe noordbaan ten noorden 

van waterleiding 

In deze variant wordt de huidige N302 als zuidbaan (voor verkeer richting Enkhuizen) van de 

nieuwe Westfrisiaweg ingericht. Ten noorden van de watertransportleiding wordt de noordbaan 

(voor verkeer in de richting van Hoorn) aangelegd. De watertransportleiding komt hiermee in de 

middenberm van de nieuwe Westfrisiaweg te liggen. 

In de onderstaande figuren is de huidige situatie weergegeven en is per variant een 

principetekening opgenomen. 

Figuur 4.5 Huidige l igg ing N302 
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Variant 1 Variant 2 

Variant 3 Variant 

Figuur 4.6 Principetekeningen varianten 

In tabel 4.4 is de kruispuntvormgeving van alle bovenstaande trajectvarianten weergegeven. 
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Tabel 4.4 K ru i spun tvo rmgev ing t ra jectvar ianten A7- Markerwaardweg 

Kruising met Uitvoering Westfrisiaweg 

Wogmergouw Maaiveld Verhoogd" 

Spoorlijn Maaiveld Verhoogd 

Ooatefpouw^ Maaive ld^ ...y.e.ri1-°°9Sl 

DeStnj ) Maaiveld y?lPP°9^_ 

NoorderJ3oekert___ __ Verhoogd .Maaiveld __ 

" weg ligt al hoog in verband met verhoogde aansluiting op de A7 
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zz 
Noorderboekerl verhoogd 

Aansluitingen 

] [ Ongelijkvloerse kruising 

^ P Ongeli|kvloerse aansluiting 

• — • Waterleiding 

— - Parallelweg 
H— Spoorli|n 
Alternatieven en varianten 

—— A7 - Markerwaardweg 

Opwaardering huidige ligging richting noordzijde 
Opwaardering huidige ligging richting zuidzijde 
Verplaatsing N302 naar noordzijde waterleiding 
Opwaardenng huidige ligging (zuidbaan) en 
nieuwe noordbaan ten noorden van waterleiding 

0 OS 1 Klom«t 
N 

^55» Tauw 

Figuur 4.7 Traject A7 - Markerwaardweg 

Inrichtingsvarianten 

Ten behoeve van de vormgeving van de kruispunten zijn ook voor dit traject aanvullende 
inrichtingsvarianten samengesteld. Het gaat hierbij om de volgende kruisingen met de 
Wogmergouw, de spoorlijn, de Oostergouw, de Strip, de fietstunnel Rijweg en de Noorderboekert. 
In de trajectvarianten is uitgegaan van de in tabel 4.4 opgenomen kruispuntvormgeving (zie 
hiervoor ook figuur 4.5). 

114*254 MER Opwaardenng Wesl fns iaweg 



#Ta UW 

Kenmerk R001 -4468856GGV-pla-V02-NL 

In de tabellen 4.5 en 4.6 zijn de aanvullend onderzochte inrichtingsvarianten weergegeven. De 
tabellen gelden voor alle vier de hiervoor genoemde trajectvarianten. 

Tabel 4.5 Kruispuntvormgeving A7- Markerwaardweg: inrichtingsvariant 1 

Kruising mat Uitvoering Westfrisiaweg 

Wogmergouw Maaiveld Verhoogd* 

Spoorlijn Maaiveld Verhoogd 

Oostergouw Maaiveld Verhoogd 

De Strip Maaiveld Verhoogd 

Fietstunnel Rijweg Verdiept Maaiveld 

Noorderboekert Maaiveld Verhoogd 

• weg ligt al hoog in verband met verhoogde aansluiting op de A7 

Tabel 4.6 Kruispuntvormgeving A7- Markerwaardweg: inrichtingsvariant 2 

Kruising met Opties Westfrisiaweg  

Wogmergouw_ Maajyeld_ y?!*}°°9d' 

Spoorlijn __Ma_ajyejd Verhoogd^ 

Oostergouw Maaiyejd_ .YSflLOSOiL 

De Strip M?5.'y^!d .VeJl1°°9d-

Fiete_tu_nne[R_ijweg Verdiept M?a[yel_d__ 

Noorderboekert Maaiveld Verdiept 

• weg ligt al hoog in verband met verhoogde aansluiting op de A7 

4.2.5 Markerwaardweg - Houtribdijk 

Voor het traject Markerwaardweg - Houtribdijk zijn vier trajectalternatieven ontwikkeld: 
• Alternatief Noordelijk tracé (opwaardering) 
• Alternatief Doorsteek Hoogkarspel 

• Alternatief Doorsteek Lutjebroek 
• Alternatief Noordelijk tracé met Doorsteek Enkhuizen 
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Aansluitingen Alternatieven en vananten 

A Gelijkvloerse kruising Markerwaardweg-Houtribdijk 2*2 100 km/uur 

] [ Ongelijkvloerse kruising 1 Noordelijk tracé (opwaardering) 

•
—•—2 Noordelijk tracé met doorsteek Enkhuizen 

Ongelijkvloerse aansluiting 
— — 3 Doorsteek Hoogkarspel 

- - Parallelweg , _ . , . 
4 Doorsteek Lutjebroek 

-I—r Spoorlijn  
Figuur 4.8 Traject Markerwaardweg - Houtribdijk 
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Alternatief Noordelijk tracé (opwaardering) 

Dit alternatief betreft het opwaarderen van het bestaande traject naar 2x2 rijstroken en een 

maximum snelheid van 100 km/u. Hierbij wordt een nieuwe weg met 2 x2 rijstroken aangelegd 

ten noorden van de Drechterlandseweg (huidige N302). De Drechterlandseweg gaat fungeren als 

gebiedsontsluitingsweg ten behoeve van autoverkeer, landbouwverkeer en langzaam verkeer 

(parallelstructuur). De kruispunten van de Drechterlandseweg worden gereconstrueerd. Ter 

hoogte van de Sluisweg en de Esdoornlaan worden ongelijkvloerse aansluitingen aangelegd. De 

overige kruisingen vervallen en worden via de parallelstructuur naar de hiervoor genoemde 

aansluitingen geleid. Wel blijven de fietsverbindingen gehandhaafd. 

Op het weggedeelte tussen de Veilingweg en de Houtribdijk blijft er sprake van een 2x1 weg met 

een maximum van 80 km/uur. Ten behoeve van de doorstroming wordt het huidige tracé wel 

aangepast ('soepeler lijn'). Ter hoogte van de Lindenlaan komt een gelijkvloerse kruising met de 

N302. Vanaf deze kruising wordt er een parallelweg aangelegd ten behoeve van de ontsluiting 

van Enkhuizen (aansluiting Westerstraat en het Westeinde op de Westfrisiaweg). In dit alternatief 

wordt de ligging van de parallelweg ten oosten en ten westen van de N302 onderzocht. 
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Tabel 4.7 Kruispuntvormgeving Noordelijk tracé (opwaardering) 

Kruising met Opties Westfrisiaweg 

Markerwaardweel Verhoogd Maaiveld 

Sluisweg Maaiveld Verhoogd 

Esdoomlaan Maaiveld Verhoogd 

Lindenlaan Maaiveld Maaiveld 

Westeinde Maaiveld Verdiept 

Spoorlijn Maaiveld Verdiept (bestaande onderdoorgang) 

Voor dit trajectalternatief zijn geen inrichtingsvarianten onderzocht. 

Alternatief Noordelijk tracé met Doorsteek Enkhuizen 
Dit alternatief komt tot aan de Veilingweg overeen met het trajectalternatief Noordelijk tracé 
(opwaardering). Ten oosten van de Veilingweg maakt dit tracé echter een doorsteek naar de 
Houtribdijk. Op dit deel van het tracé is de maximumsnelheid 80 km/uur en het aantal rijstroken is 
2 x 1 . Deze doorsteek kruist het bestaande bebouwingslint (Westeinde) en de spoorlijn verdiept 
(1 tunnelbak). Eveneens wordt onderzocht of het mogelijk is vanaf de Drechterlandseweg een 
lange tunnelbak te realiseren tot aan het kruispunt met de Zijlweg. Deze tunnelbak kan met een 
open en een dichte constructie worden uitgevoerd. Beide mogelijkheden zijn als inrichtingsvariant 
meegenomen in dit MER. 

Tabel 4.8 Kruispuntvormgeving alternatief Noordelijk tracé met Doorsteek Enkhuizen 

Kruising met Opties Westfrisiaweg Opmerkingen 

Markerwaardweg Verhoogd Maaiveld 

Sluisweg Maaiveld Verhoogd 

Esdoomlaan Maaiveld Verhoogd 

Bestaande N302 Maaiveld Verdiept 

Westeinde Maaiveld Verdiept Korte tunnelbak onder Westeinde 

Spoorlijn Maaiveld Verdiept (bestaande onderdoorgang) en spoor 

Inrichtingsvarianten 
De inrichtingsvarianten met betrekking tot de kruispunten zijn weergegeven in de onderstaande 
label len. 
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Tabel 4.9 Krulspuntvormgeving alternatief Noordelijk tracé met Doorsteek Enkhuizen : inrichtingsvariant 1 

Kruising met Opties Westfrisiaweg Opmerkingen  

Mark_erwaardwe£ __Verhoogd _ __Maaiveld 

Slu|s_weg___ MssiyelcJ^ y?rJ]999°! 

Esdoomlaan _M5?LY.?!ïL- Verhoogd _ 

Bestaande_N302 MaajveW Verhoogd __ 

Westeinde Maaiveld ,Yerd'ept__ _____ ...Korte tunnelbak onder 

Spoorlijn Maaiveld M?T^L^ii9^^Q9'9-0Iïd.?ï^90.r95.,ï9l yy*?i?in?e.eP.?P°J?.L. 

Tabel 4.10 Krulspuntvormgeving alternatief Noordelijk tracé met Doorsteek Enkhuizen: inrichtingsvariant 2 

Kruising met Opties Westfrisiaweg Opmerkingen 

Markerwaardweg^ Verhoogd Maaiveld 

Sluisweq Maaiveld Verhoojjd 

Esdoorn[aan Ma?!X?Lct VefnOOgd_ 

Bestaande_N302 ___Maaivel5J___i „Verdiept 

Westeinde Maaiveld -Y.?r.d!erjt Open tunnelbak na kruising 

Spoorlijn Maaiveld Verdiept (bestaande onderdoorgang) met bestaande N302 

Tabel 4.11 Krulspuntvormgeving alternatief Noordelijk tracé met Doorsteek Enkhuizen: inrichtingsvariant 3 

Kruising met Opties Westfrisiaweg Opmerkingen  

Markerwaardweg _ .„Verhoogd Maajyeld_ 

Sluiswe£__ „---Mj_a[veld_ X?[rJ999^ 

Esdoomlaan___ Maaiveicl, Verhoogd __ 

Bestaande N302 Maaiyeld_ Y.?fdLeJ?L 

Westeinde Maaiveld ~y.?nlliep£ Dichte tunnelbak na 
Spoorlijn Maaiveld Verdiept (bestaande onderdoorgang) kruising met bestaande 

N302 

Alternatief Doorsteek Hoogkarspel 
Voor dit alternatief wordt ter hoogte van de huidige aansluiting met de Markerwaardweg in 
zuidelijke richting een nieuwe weg aangelegd. Deze nieuwe weg wordt in zijn geheel 
vormgegeven als een 2x2 autoweg met een maximum snelheid van 100 km/u. 
De bestaande lintbebouwing en de spoorlijn Hoorn - Enkhuizen worden ongelijkvloers gekruist. 
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Ter ontsluiting van Hoogkarspel wordt ten zuiden de bebouwing een ongelijkvloersekruising 
aangelegd met de Houtenweg. De Houtenweg gaat hierbij over de Westfrisiaweg (maaiveld) 
heen. Ter hoogte van Lutjebroek takt dit nieuwe trajectalternatief aan op de bestaande N506. Op 
het bestaande gedeelte van de N506 worden geen opwaarderingen uitgevoerd (2 x 1 rijstroken 
en maximumsnelheid van 80 km/u). Ook in dit alternatief worden de kruispunten van de 
bestaande N302 gereconstrueerd. 

Tabel 4.12 Kruispuntvormgeving alternatief Doorsteek Hoogkarspel 

Kruising met Opties Westfrisiaweg Opmerkingen 

Markerwaardweg_ Verhoogd Maaiveld 

Dr. Nuijsensstraat Maaiveld Verdiept Verdiepte ligging ter plaatse van 

Spoorljjn Maaiveld Verdiept linten en spoor 

Westerwijzend Maaiveld Verdiept 

Houtenweg Verhoogd Maaiveld 

I n r i ch t i ngsva r i an ten 

In onderstaande tabellen zijn de inrichtingsvarianten weergegeven. De verschillen met het 
alternatief zijn vet gemarkeerd. 

Tabel 4.13 Kruispuntvormgeving alternatief Doorsteek Hoogkarspel: inrichtingsvariant 1 

Kruising met Opties Westfrisiaweg Opmerkingen 

M_adl?n*iLa.rJiwS& _Y5ftl5?59SL MaajyafcJ 

9-rii^uys-e-n.??!,3.?L Maaiveld V f h o o p d 

Spoorlijn Maaiveld y.?!*}oogó 

Westerwijzend M?§!Y?!4 Vffhopfld 

Houtenweg _Y?Ji!229SL Maajyejd^ 

Tabel 4,14 Kruispuntvormgeving alternatief Doorsteek Hoogkarspel: inrichtingsvariant 2 

Kruising met Opties Westfrisiaweg Opmerkingen  

M.3rA?C*aAriiwea. -Y$f!l229ïL -Ma-aJY?Jd. 

9-r.:-^uJ!i-e-n.5§Lr.?-a' Maaiveld___ ___Y?ïï!i?Pl„. , „ . __Verdiepte ligging over linten en 

Spoorljjn Maaiveld__ Verdiept spoor 

VY??]?r*iLz.e.n.<?_.._ ...MaaivekJ _Y?r î?Pi__. 

Hpji'AQw.sjL.. Maaiveld X?r*Ü!?P!:— 

Verhoogde ligging over linten en 

spoor 
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Tabel 4.15 Kruispuntvormgeving alternatief Doorsteek Hoogkarspel: inrichtingsvariant 3 

Kruising met Opties Westfrisiaweg Opmerkingen  

Markerwaardweg _ _„Verhoogd___ _MaaiyeJd__ 

?Ji!^yÜsAn.ssir.?.a.L Maaivoki_ .V?I^i?Pl »_ Verdiepte ligging over linten en 

Spoorijjn_ _ Maaiveld Verdjegt__ spoor 

w§sterwjzend_ _ Maaiveld „Verdiept 
Houtenweg Maaiveld Verhoogd 

Alternatief Doorsteek Lutjebroek 
In dit alternatief wordt ter plaatse van de Kerspelweg eveneens een nieuwe weg in zuidelijke 
richting aangelegd. Deze nieuwe weg wordt in zijn geheel vormgegeven als een 2 x 2 autoweg 
met een maximum snelheid van 100 km/u. De bestaande lintbebouwing en de spoorlijn Hoorn -
Enkhuizen worden ongelijkvloers gekruist. Ter hoogte van Lutjebroek takt dit nieuwe tracé aan op 
de bestaande N506. Op dit gedeelte van het tracé zijn geen opwaarderingen (2 x 1 rijstroken en 
maximumsnelheid van 80 km/u). Ook in dit alternatief worden de kruispunten van de bestaande 
N302 gereconstrueerd. 

Tabel 4.16 Kruispuntvormgeving Doorsteek Lutjebroek 

Kruising met Opties Westfrisiaweg Opmerkingen  

??AtaAn.<Je,N3_Q?„- „.Maaiveld y.£rtl0°9A 

P.Ji;k)ngstraat _ __ Maaiveld yerdie|)t_ __ Verhoogde ligging over N302 

Spoorlijn __ __ Maaiveld Verdiept __ vervolgens verdiepte ligging 

Wijzend Maaiveld Verdiept 'er plaatse van linten en spoor 

I n r i ch t i ngsva r i an ten 

Voor wat betreft de inrichting van de kruispunten zijn ook voor dit alternatief inrichtingsvarianten 

benoemd. Deze zijn weergegeven in onderstaande tabellen. De verschillen met het alternatief zijn 
vet weergegeven. 

Tabel 4.17 Kruispuntvormgeving Doorsteek Lutjebroek: inrichtingsvariant 1 

Kruising met Opties Westfrisiaweg Opmerkingen  

Bestaande M302 Maajyejd Vwdl tp t Lange tunnelbak tot na 

P.J. Jqngstraat _ Maaiveld Verdiept spoor 

Spooriijn__ Maaiveld „Verdiept 

Wijzend !yja.a'y?JsL Y ^ ' S P i 
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Tabel 4.18 Kruispuntvormgeving Doorsteek Lutjebroek: inrichtingsvariant 2 

Kruising met Opties Westfrisiaweg Opmerkingen  

Bestaande N302 Maaiveld Verdiept Verhoogde ligging over 

P.J^ Jongstraat Maalyejd___ Vwtiopqd N302 en linten vervolgens 

Spoort^n M—lvald Verdiept verdiepte ligging onder 

Wijzend Maaiveld Verdiept s P o o f 

Tabel 4.19 Kruispuntvormgeving Doorsteek Lutjebroek: inrichtingsvariant 3 

Kruising met Opties Westfrisiaweg Opmerkingen  

??A,a.a-Qdjf-M392--- „„MaajyölsL _y.!?l?1999.cl __ Volledig verhoogd tot na 

P.J. Jongstraat -M?_aJy5!SL__ —yl'^PPjQSl spoor 

Spoorljjn ^a_ajyeld___ Verhoogd 

Wijzend __ Maajye\<i_ y.*r.t!?°9SL 

4.3 Motivering afgeval len alternatieven 

Naar aanleiding van inspraakreacties is in de richtlijnen voor dit MER een overzicht opgenomen 

van eventuele aanvullende alternatieven die meegenomen zouden moeten worden in dit 

onderzoek. De aangedragen alternatieven zijn onder te verdelen in vier oplossingsrichtingen, te 

weten: 

• Nieuwe tracés langs spoorlijn Heerhugowaard - Hoorn 

• Tracés langs zuidkant Heerhugowaard (Nollencircuit) 

• Tracés via N241 en N243 

• Opwaardering huidig tracé Markerwaardweg tot Houtribdijk 

In deze paragraaf worden deze alternatieven kort behandeld en wordt aangegeven waarom deze 

niet in het MER zijn opgenomen. 

Tracés Westfrisia West langs bestaand spoor (Heerhugowaard naar de A7 (Hoorn)) 

De voorgestelde tracés gaan allemaal uit van realisatie van nieuwe infrastructuur langs de 

spoorlijn Heerhugowaard - Hoorn. Ten behoeve van de planvorming omtrent de opwaardering 

van de Westfrisiaweg hebben de Gedeputeerde Staten van Noord-Holland op 23 mei 2000 haar 

standpunt bepaald. Onderdeel van deze standpuntbepaling is onder andere het uitgangspunt dat 

er zoveel mogelijk gebruik gemaakt moet worden van de bestaande infrastructuur. Gezien het feit 

dat er op het westelijk deel van de Westfrisiaweg geen grote verkeerskundige knelpunten zijn, is 

er geen noodzaak tot het aanleggen van nieuwe infrastructuur. Daarmee zijn alternatieven in 

deze richting komen te vervallen. 
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Tracés langs de zuidkant van stadsuitbreiding Heerhugowaard (Nollencircuit) 

Deze tracés sluiten eveneens aan op de N242, maar dan ten zuiden van Heerhugowaard ter 

hoogte van het Nollencircuit (knooppunt N242 - N508). De zuidelijke tracéalternatieven maken 

vervolgens een bocht langs de oostzijde van Heerhugowaard om vervolgens weer aan te sluiten 

op de N507. De zuidkant van Heerhugowaard kent verschillende landschappelijke en recreatieve 

waarden die door de aanleg van een zuidelijke tracé worden aangetast (De Schermer en de 

Beemster (Unesco Werelderfgoed)). Gedeputeerde Staten hebben in hun 'Standpuntbepaling 

Westfrisiaweg' (mei 2000) aangegeven dat aanleg van een weg ten zuiden van Heerhugowaard 

niet wenselijk is vanwege deze cultuurhistorische en landschappelijke waarden. Daarnaast 

beperkt dit tracé de stedelijke ontwikkeling aan de oostkant van Heerhugowaard (GS-besluit 

februari 2002). 

Tracés via N241 en N243 

Parallel aan de N507 zijn de N241 (ten noorden) en de N243 (ten zuiden) gelegen. Voor de 

bereikbaarheid van Hoorn vanuit Heerhugowaard bieden deze beide parallelroutes richting Hoorn 

geen goed alternatief. De N241 ligt te noordelijk en resulteert in extra kilometers, omdat het 

grootste deel van de verstedelijking langs de N507 is gelegen. De N243 is alleen toegankelijk via 

de N242 of door gebruik te maken van een sluiproute via Ursem. Hetzelfde geldt voor de 

sluiproute over de Middenweg via De Noord (DHV onderzoek voor het westelijk deel). 

Het huidige tracé Markerwaardweg tot Houtribdijk opwaarderen (Drechterlandseweg) 

In het tracéalternatief Noordelijk tracé (opwaardering) wordt het huidige tracé grotendeels 

opgewaardeerd van een 80 tot 100 km per uur stroomweg met ongelijkvloerse kruisingen en 2 x 2 

rijstroken. Ondanks deze reconstructie blijft in dit tracéalternatief het kruispunt Randweg / 

Drechterlandseweg / problemen opleveren met betrekking tot de verkeersafwikkeling en de 

doorstroming. (Verkeersonderzoek Westfrisiaweg, juni 2005, Goudappel Coffeng). Om een 

betere doorstroming te bewerkstelligen is er gekozen voor een ruime bocht die iets afwijkt van het 

bestaande tracé. 
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