Schouw regionale fietsverbinding
Purmerend - Hoorn
• Gericht op de bestemmingen:
• Hoorn: centrum, station, ziekenhuis
• Purmerend: centrum, bedrijventerrein
Baanstee, ziekenhuis
• Stations en bushaltes (ketenmobiliteit, voor/natransport
• Ontwikkelingen: toekomstig woningbouwprogramma ZuidoostBeemster ,P&R
Purmerend/Kwadijk en uitbreiding
bedrijventerrein Baanstee (noord)
• Goed befietsbaar maar voor kwaliteit
snelfietsroute zijn veel maatregelen nodig
• Op aantal trajecten zijn ook alternatieve tracés
(van andere kwaliteit) beschikbaar
• Gericht investeren lijkt beter:
• Fietsstimuleringsprogramma met in ieder
geval (gezien de afstand) een E-Bike
stimuleringsproject
• Prioriteit leggen bij de keuzepunten in de
route (rode cirkels op de kaart)
• Tracé E: fietsvoorzieningen + asfaltlaag
• Bewegwijzering verbeteren
• Aansluiten bij beheer en onderhoud
• Herkenbaarheids- en veiligheidsmaatregelen
• Verder nuttige maatregelen:
• Opwaarderen diverse schakels
• Beheer en onderhoud (kwaliteit asfalt en
gevaarlijke wegkanten)
• Slimmer/voor de doorgaande fietsers de
auto-/snelheidsbeperkende maatregelen
beter en veiliger inrichten
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• Fietsstimulering: budget afspreken van bijvoorbeeld €
500.000
• Bewegwijzering door NBD laten aanpassen (verfijnen
naar bestemmingen en op alle keuzepunten de juiste
bestemmingen: € 50.000
• Hele route nieuwe laag rood asfalt: € 2 tot 2,5 miljoen
(uitgaande van 1 tracé van 18-20 kilometer), nu nog
geen fietsvoorzieningen op routedelen A, B, E, deel G,
deel H, deel J en deel K
• Verbeteren bij keuzepunten B en C bij Oosthuizen:
afhankelijk van keuzes circa € 500.000.
Kosteninschatting nu nog grote onzekerheidsmarge
(wellicht duurder), civieltechnische uitwerking nodig.
• Verbetering keuzepunt/aansluiting tunnel Scharwoude
(aansluiting op noordelijke route met bruggetje):
€ 100.000 tot 200.000
• Verbreden + nieuwe laag asfalt D noordelijk deel:
€ 500.000 – 800.000
• Fietsstroken of fietsstraat deel E: € 100.000
• Fietsstroken of fietsstraat deel G: € 100.000
• Fietsstroken of fietsstraat woonstraat zuidwestelijk deel
H: € 10.000 tot 20.000
• Fietsstroken Scharwoude binnen bebouwde kom
(zuidelijk deel J): € 10.000 tot 20.000
• Fietsstroken en verlichting tussen Oosthuizen en
Middelie: € 1 miljoen
• Feerder Purmerend tweerichtingsfietspad, fietsstraat,
(aanpassing) brug en realisatie fietstunnel:
€ 4,5 miljoen
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Schouw regionale fietsverbinding
Purmerend - Hoorn

Y

Keuzepunt en verbinding
twee tracés via fietspad

X
Verbinding Scharwoude

Nieuw breder bruggetjes (of aanbrengen
fietsvoorzieningen), verbeteren
oversteek/aansluiting en belijning fietspad

Vooral recreatief
interessant, maar niet
voor MIRT-verkenning

Oversteek in noord-zuid richting
veiliger inrichten (achterop
komend verkeer)

P&R-terrein in ontwikkeling.
Tevens wordt ontsluitend
fietspad naar fietstunnel
Miedijk gerealiseerd.
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Schouw regionale fietsverbinding
Purmerend - Hoorn
Groslijst mogelijke maatregelen*
Nr Deel van de route

Lengte
(m eter) Huidige stand van zaken

Wegbeheerder

Mogelijke m aatregel

-

Aanpassing en verfijning (bestemmingsgebieden) bewegwijzering
0

Algemene maatregelen
(deels niet-infra)

Nog geen activiteiten / maategelen gepland

Herkenbaarheids- en/of belevingsmaatregelen (bijv. logo's, bakens,
eyecatchers, dynamische fietstellers, etc.)

Alle
betrokkenen

Fietsstimuleringsprojecten (bijvoorbeeld met E-bike zoals B-riders in Noord-Brabant

Gedempte Where tussen
FP1
Hoornselaan en
Beemsterbrug

Kruispunt BeemsterbrugFP2
Oostdijk

A

Oostdijk tussen
Beemsterbrug (N235) en
aansluiting Kwadijk

Lengte
(m eter) Huidige stand van zaken

350

In Purmerend is langs de Waterlandlaan, Purmersteenweg en
Gedempte Where een vrijliggend tweerichtingsfietpad aan de
zuidzijde van de weg beschikbaar tot aan de Kolkstraat. Ten westen
van de Kolkstraat is aan beide zijden van de weg een 1-r
ichtingsfietspad beschikbaar, hetgeen betekent dat fietsers of gaan
oversteken of gaat spookfietsen (tegen de richting in fietsen, hetgeen
verkeersonveilig is). Overstekende fietsers veroorzaken knelpunten
op het gebied van doorstroming en verkeersveiligheid

-

Verkeerslicht voor autoverkeer, fietsverkeer en voetgangers.
Bereikbaarheidsknelpunt

2700

-

Communicatie / marketing

Nr Deel van de route

SRA fiets- kosten regionale
netw erk fietsroute

Mogelijke m aatregel (RF = regionale fietsroute, SFR = snelfietsroute)

Wegbeheerder

kosten
snelfietsroute

€ 15.000

€ 30.000

€ 100.000

€ 200.000

€ 100.000

€ 500.000

€ 100.000

€ 150.000

SRA fiets- kosten regionale
netw erk fietsroute

kosten
snelfietsroute

RF: geen maatregelen
n.v.t.
SFR: realiseren fietsstraat (rood asfalt met grijze stroken aan zijkanten) en
tweerichtingsfietspad (3,5-4m rood asfalt) aan de westzijde van de
Gedempte Where en op Beemsterbrug (aanpassing brug vereist of aparte
fietsbrug). Kosten grote onzekersheidsmarge, civieltechnische uitwerking
nodig
RF: geen maatregelen
SFR: realiseren tunnel (postief voor doorstroming auto en fiets).
grote onzekersheidsmarge, civieltechnische uitwerking nodig

Purmerend

Ja

€ 1.500.000
n.v.t.

Kosten

Purmerend

Ja
€ 3.000.000

RF: geen maatregelen
30- en 60-km/uur weg, 3,5-4 grijs asfalt (prima kwaliteit op 1
wegreparatie na), buiten bebouwde kom onverlicht, binnen
bebouwde kom redelijk verlicht, binnen bebouwde kom hinderlijke
wegversmallingen, drempels en langs geparkeerde auto's,
RF+: aanbrengen kantmarkering en verlichting. Autovrij maken
aansluitend bruggetje met steile helling, plateau bij aansluiting
Kwadijk, aan Oostzijde kanaal vanaf Kwadijk alternatieve route
(grijs fietspad) naar middelbare school beschikbaar. Aansluiting A7N244 wordt aangepast maar dit heeft waarschijnlijk geen gevolgen
SFR: realiseren fietsstraat (rood asfalt met grijze stroken aan zijkanten) en
voor de fietsroute Oostdijk
verlichting. Autovrij maken

n.v.t.
Beemster
(bibeko) en
Hoogheemraadschap
(bubeko)

Ja
€ 60.000

€ 400.000

B

C

Oostdijk tussen
aansluiting Kwadijk en
N509 (Kerkeweg) bij
Oosthuizen

N509 (Oostdijk) tussen
Kerkeweg en rotonde
Oosthuizen

5000

600

RF: geen maatregelen
60-km/uur weg, 3,5-4 grijs asfalt (prima kwaliteit), onverlicht,
plateaus bij kruispunten. Aansluiting N509 uit de voorrang.
Alternatieve route tussen Hobrede en Oosthuizen wel verlicht maar
over grote delen (erg) slecht wegdek, verbinding via bruggetjes (met RF+: aanbrengen kantmarkering en verlichting. Autovrij maken
name helling in Oosthuizen is erg steil). Tussen Hobredelaan en
Oosthuizen autovrij (alleen landbouwverkeer en autoverkeer met
SFR: realiseren fietsstraat (rood asfalt met grijze stroken aan zijkanten) en
ontheffing)
verlichting. Autovrij maken

n.v.t.
Hoogheemraadschap

Nee
€ 180.000

€ 650.000

RF: aanbrengen opstelstrook voor veilige oversteek (uit de voorrang) bij
Kerkeweg (grondwerk, grondaankoop en aanpassing inrit nodig), verbreden
60-km/uur weg, brede weg met 1m brede rode fietsstroken, verlicht, fietsstroken, fietsvoorzieningen doortrekken/aanbrengen op bruggetje en
aansluiting bij Kerkweg lastig (oost --> west richting, ivm over
richting rotonde en realiseren veilige oversteek. Kosten grote
Hoogheemschouder kijken), te smalle brug zonder fietsvoorzieningen bij nabij onzekersheidsmarge, civieltechnische uitwerking nodig
raadschap of
rotonde, aansluiting/oversteek naar fietspad bij rotonde voor
SFR: aanbrengen opstelstrook voor veilige oversteek (uit de voorrang) bij
provincie NH
fietsers niet goed geregeld (geen ruimte / veilige
Kerkeweg (grondwerk, grondaankoop en aanpassing inrit nodig), verbreden
oversteekvoorziening komende vanaf Oostdijk)
fietsstroken, nieuw(e) bruggetje(s) met vrijliggende 1-richtings fietspaden,

Nee

€ 150.000

doortrekken vrijliggende fietspaden richting rotonde en realiseren veilige
oversteek (voor beiden grondwerk en water-compensatie nodig). Kosten
grote onzekersheidsmarge, civieltechnische uitwerking nodig

D

Fietsverbinding westelijk
van N247 tussen
Oosthuizen en
Scharwoude

5200

Verbinding door kern
Scharwoude

500

Kort deel fietspad (grijs asfalt, middenbelijning vervaagd),
aansluiting 60-weg uit de voorrang, dan brede 60-weg met 0,75m
brede fietsstroken (bibeko rood, bubeko rood), oversteek Dorpsweg
uit voorrang, noordelijk van Dorpsweg vrijliggend grijs asfalt 2,5m
(soms scheurvorming), oversteek Grosthuizen uit de voorrang, hele
traject verlicht. Alternatieve route over 60-weg zonder fietsstroken
beschikbaar tussen Dorpsweg en Scharwoude

€ 350.000

RF: aanbrengen middelbelijning, aanbrengen snelheidsremmers auto op 60weg (2m uit de wegberm vandaan), reparatie scheurvorming (glad asfalt)
Provincie
NoordHolland

Ja

Koggenland

Nee

€ 25.000

SFR: verbreden fietspaden naar 3,5-4m (voorkeur rood asfalt), 60-weg
realisatie fietsstraat of fietsstroken van 2m (rood), oversteken in de
voorang met voorrangsdrempels
€ 1.100.000

X

30 km/uur-weg met rode fietsstroken 0,75-1m breed, verlicht

RF: geen maatregelen
SFR: realiseren fietsstraat (rood asfalt met donkere klinkers aan zijkanten)
en behouden parkeerverbod

*De beschreven globale kosten zijn berekend aan de hand van:
— Lengte van routedelen
— Type maatregelen en breedte routedelen
— Eenheidsprijzen die ook gebruikt zijn voor andere te ontwikkelen snelfietsroutes in Nederland
De totaalbedragen zijn het resultaat van opgemeten oppervlakten te vermenigvuldigen met eenheidsprijzen.
Onzekerheden, zoals kabels en leidingen, gebruik damwanden, grondverwerving, saneringen, etc. zijn in de
globale kosteninschatting niet meegenomen. Bij de verdere uitwerking van de maatregelen moet bekeken
worden of deze onzekerheden op de specifieke locatie aan de orde zijn. De bedragen zijn exclusief BTW en
exclusief grondverwerving, ruimtelijke procedures, voorbereiding (VAT-kosten) en directievoering.
In een volgende planvormingsfase dienen de tracés van de snelfietsroute uitgewerkt te worden tot een
schetsontwerp waarbij bovenstaande zaken en daaruit voor vloeiende kosten ook duidelijk worden. Enkele
inhoudelijke keuze ten aanzien van de tracés en/of te nemen maatregelen kunnen daarvan af hangen.

n.v.t.
€ 250.000

Vervolg groslijst op volgende bladzijde
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Schouw regionale fietsverbinding
Purmerend - Hoorn
Groslijst mogelijke maatregelen* (vervolg)
Nr Deel van de route

E1

Aansluiting fietstunnel

E2

Zesstedenweg en
Venneweg tot
splitsingspunt

F

Fietsroute Hoorn
van/naar ziekenhuis

G

H

Y

I +J

De Hulk tussen de twee
keuzepunten

Poldermolen,
Papiermolen en de Weel

Verbinding tussen twee
tracés Hoorn

Westerdijk, De Hulk en
IJselmeerdijk

Lengte
(m eter) Huidige stand van zaken

100

In volksmond "gek bruggetje" genoemd vanwege omfietsen. Soms
daardoor fietsers die rotonde gebruiken

1000

Op rijbaan zonder fietsvoorzieningen en slecht asfalt, Venneweg
tweerichtingsfietspad 2,5m grijs asfalt, oversteek aansluiting
parkeer-plaats uit de voorang. Hele traject verlicht.

3800

Grotendeels tweerichtingsfietspad 2,5m breed (deels grijs asfalt,
deels tegels), klein deel op ventweg met fietsstroken

1000

2400

500

3800

Mogelijke m aatregel (RF = regionale fietsroute, SFR = snelfietsroute)

RF: geen maatregelen
SFR: nieuwe aansluiting (rood asfalt) realiseren tussen tunnel en
Zesstedenweg (hekjes verwijderen, deels over huidig recreatief fietspad en
nieuwe bruggetje). Kosten grote onzekerheidsmarge, civieltechnische
RF: Zesstedenweg nieuw asfalt met brede rode fietsstroken
SFR: Zesstedeweg realiseren fietsstraat, Venneweg verbreden fietspad naar
3,5-4 meter (grondwerk, damwand nodig) en oversteek in voorrang. Kosten
RF: geen maatregelen
SFR: verbreding gewenst (maar niet in dit kader berekend (niet geschouwd)).
Nabij ziekenhuis komt nieuwe fietsverbinding de Keern (incl. tunnel) en
nieuwe fietsverbinding doorgetrokken Maelsonstraat

RF: geen maatregelen
60-km/uur weg, 3,5-4 grijs asfalt (prima kwaliteit), nabij
spoorwegovergang kantmarkering, verlicht, plateaus bij
RF+: aanbrengen kantmarkering
kruispunten, oversteek naar vrijliggend fietspad op plateau maar uit
de voorrang (uitbuiging met tegelfietspad)
SFR: realiseren fietsstraat (rood asfalt met grijze stroken aan zijkanten),
oversteek in voorrang en asfalteren + verbreden naar 3,5-4m tegelfietspad
Poldermolen: woonstraat met grijs asfalt. Papiermolen/de Weel:
rode fietssuggestiestroken 1m (enkele locaties hinderlijk
autoparkeren). De Weel: rode fietsstroken 1,5m en vrijliggende 1richtingsfietspaden 2m rood asfalt (slechte kwaliteit) en betonnen
blokken tussen rijbaan fietspad (grijs)

Twerichtingsfietspad grijs asfalt 2,7m, onverlicht

Wegbeheerder

SRA fiets- kosten regionale
netw erk fietsroute

kosten
snelfietsroute

n.v.t.

Provincie
(tunnel) en
HHNK (weg)

Nee
€ 200.000

Hoogheemraadschap

Nee

€ 100.000
€ 450.000
n.v.t.

Hoorn

Nee
P.M. gemeente Hoorn
n.v.t.

Hoogheemraadschap

Nee

€ 5.000
€ 120.000

RF: geen maatregelen
n.v.t.
RF+: aanbrengen fietssroken/fietsstraat Poldermolen en wit schilderen
betonnen blokken
SFR: Poldermolen fietsstraat (rood asfalt), fietsuggestiestroken -->
fietsstroken, nieuwe asfaltlaag vrijliggende fietspaden en wit schilderen
betonnen blokken
RF: geen maatregelen
RF+: aanbrengen verlichting (doet HHNK niet, verlichting in het kader van
sociale veiligheid dient aangebracht te worden door de gemeente)
SFR: verbreden naar 3,5-4 m (rood asfalt) en aanbrengen verlichting

RF: fietsstroken (rood) bebouwde kom Scharwoude
Dijkweg (30, 50 en 60 km/uur-weg) met rode fietsstroken 0,75-1m
breed, bebouwde kom Scharwoude: op rijbaan (grijs asfalt) zonder
SFR: realiseren fietsstraat (rood asfalt met grijs asfalt aan zijkanten en
fietsvoorzieningen. Binnen bebouwde kom verlicht, buiten bebouwde
behouden parkeerverbod) / verbreden fietsstroken naar 2m en aanbrengen
kom grotendeels onverlicht
verlichting buiten de bebouwde kom

Hoorn

Nee
€ 25.000

€ 280.000
n.v.t.

HHNK
(verlichting
door Hoorn)

Nee

€ 20.000
€ 150.000

Hoorn
(bibeko),
HHNK
(bubeko) en
Koggenland
(bibeko)

€ 15.000
Nee
€ 550.000

RF: geen maatregelen
n.v.t.

K

Oosthuizen - Kwadijk via
Middelie

7000

Seevanckweg binnen bebouwde kom: 30 km/uur, rode 0,75
fietssuggestiestroken, verlicht. Buiten bebouwde kom 60-km/uur weg
tot komgrens Middelie en 1e deel bebouwde kom Middelie (30-weg): RF+: aanbrengen kantmarkering en verlichting
grijs asfalt (wisselende kwaliteit), deels kantmarkering, geen
fietsvoorzieningen, plateaus, onverlicht. Ten zuiden van Klemweg
grijze fietssugges-tiestroken 1m (in schoolzone rood asfalt), enkele
wegversmallingen, plateaus en verlicht. Tussen Middelie en Kwadijk
(60-weg) en in Kwadijk (30-weg) deels fietssuggestiestroken (grijs,
met name in Kwadijk smal) en geen fietsvoorzieningen, op grote dele
SFR: realiseren fietsstraat (rood asfalt met grijze stroken aan zijkanten) /
slecht kwaliteit asfalt en beperkt verlicht. HHNK vervangt / voert
bredere rode fietsstroken en verlichting
onderhoud uit aan Kwadijkerbrug (2016, met uitloop 2017)

3300

RF: geen maatregelen
Vrijliggend tweerichtingsfietspad 3,5m grijs asfalt
(bestemmingsverkeer toegestaan), onverlicht op enkele punten na. RF+: aanbrengen kantmarkering (i.v.m. Purmervaart) en verlichting
Aan westzijde Purmervaart smaller fietspad beschikbaar (Kogerdijk),
verbindingen met aantal 3 bruggetjes. Purmerweg is fietsstraat met
SFR: aanbrengen rood asfalt, kantmarkering (i.v.m. Purmervaart) en
rood asfalt
verlichting

deels
Hoogheemraadschap /
deels EdamVolendam

€ 200.000
Nee

€ 1.000.000

L

Purmerdijk/-weg

*De beschreven globale kosten zijn berekend aan de hand van:
— Lengte van routedelen
— Type maatregelen en breedte routedelen
— Eenheidsprijzen die ook gebruikt zijn voor andere te ontwikkelen
snelfietsroutes in Nederland

(Deel)trajecten

Totaal algemene maatregelen
Totaal alle infrastructurele maatregelen
Feeder Purmerend

n.v.t.
Hoogheemraadschap

Purmerweg wel,
Purmerdijk niet

€ 110.000

€ 500.000

kosten regionale
fietsroute +

Kosten regionale
fietsroute

€ 315.000
€ 290.000

kosten
snelfietsroute

€ 315.000

€ 880.000

€ 890.000

€ 6.000.000

€0

€0

€ 4.500.000

€0

€ 240.000

€ 1.050.000

Oostdijk tussen Kerkeweg en rotonde N247 (maatregel C)

€ 150.000

€ 150.000

€ 350.000

Tracé via Middelie en Purmerringvaart (maatregel K en L)

€0

€ 310.000

€ 1.500.000

Oostdijk (maatregelen A en B)

De totaalbedragen zijn het resultaat van opgemeten oppervlakten
Oosthuizen - Scharwoude (maatrel D)
te vermenigvuldigen met eenheidsprijzen. Onzekerheden, zoals
Tracé Scharwoude - station Purmerend (maatregelen E, G en H)
kabels en leidingen, gebruik damwanden, grondverwerving,
Tracé Scharwoude - schouwburg Purmerend (maatregelen I, J, Y en X)
saneringen, etc. zijn in de globale kosteninschatting niet meeTracé De Hulk - ziekenhuis Purmerend (maatregel F)
genomen. Bij de verdere uitwerking van de maatregelen moet
bekeken worden of deze onzekerheden op de specifieke locatie aan
de orde zijn. De bedragen zijn exclusief BTW en exclusief grondverwerving, ruimtelijke procedures, voorbereiding (VAT-kosten) en
directievoering.
In een volgende planvormingsfase dienen de tracés van de snelfietsroute
uitgewerkt te worden tot een schetsontwerp waarbij bovenstaande zaken
en daaruit voor vloeiende kosten ook duidelijk worden. Enkele inhoudelijke
keuze ten aanzien van de tracés en/of te nemen maatregelen kunnen
daarvan af hangen.

€ 25.000

€ 25.000

€ 1.100.000

€ 100.000

€ 155.000

€ 2.150.000

€ 15.000

€ 190.000

€ 950.000
P.M.
Gemeente Hoorn

€0

€0
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