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1 Inleiding 

De gemeente Beemster heeft het bestemmingsplan Zuidoostbeemster I goedgekeurd. 

Ook de Provincie Noord-Holland heeft het bestemmingsplan goedgekeurd. Tegen deze 

goedkeuring loopt een procedure bij de Raad van State. Spuistraat 10 Advocaten heeft 

een beroepsschrift tegen het bestemmingsplan ingediend. Naar aanleiding van dit 

beroepsschrift heeft de gemeente Beemster Goudappel Coffeng BV nogmaals een be-

oordeling te geven van de verkeerssituatie op de Purmerenderweg bij realisatie van dit 

bestemmingsplan.  

 

In de eerdere verkeersonderzoeken voor de woningbouw in Zuidoostbeemster was 

sprake van woningbouw in twee fasen: 

- fase 1 met in totaal 750 woningen; 

- fase 2 met in totaal 450 woningen. 

De nu lopende procedure heeft uitsluitend betrekking op de realisatie van bestem-

mingsplan Zuidoostbeemster I. Dit komt overeen met fase 1 uit de eerdere verkeers-

onderzoeken.  

 

De volgende onderwerpen komen in deze beoordeling aan de orde: 

- het kruispunt van de Purmerenderweg met de Zuiddijk; 

- de Purmerenderweg; 

- de aansluiting van de Purmerenderweg op de N244. 

 

 

2 Kruispunt Purmerenderweg – Zuiddijk 

De gemeente Beemster bereidt de aanleg van een verkeersregelinstallatie (VRI) op het 

kruispunt Purmerenderweg - Zuiddijk voor. Deze maatregel is ook een onderdeel van 

het project Gebiedsgericht benutten en is dus als zodanig door de andere wegbeheer-

ders gedragen, door de gemeenteraad vastgesteld en van financiën voorzien. De VRI is 
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bovendien onderdeel van de afspraken tussen de gemeente Beemster en de Stadsregio 

over de openbaar-vervoerontsluiting. 

 

Met deze aangepaste kruispuntvorm met verkeersregelinstallatie kan het verkeersaan-

bod op het kruispunt goed worden afgewikkeld. Bovendien is een veilige fietsoversteek 

over de Zuiddijk gegarandeerd. 

 

 

3 Purmerenderweg 

Op de Purmerenderweg moet een verkeersveilige verkeersafwikkeling worden gegaran-

deerd. Dit geldt ook in de situatie dat de aansluiting van de Purmerenderweg op de 

N244 (nog) niet is gerealiseerd. Zie hoofdstuk 4. 

 

In een situatie met de woningbouw van Zuidoostbeemster I, zonder aansluiting op de 

N244, wordt een maximale autoverkeersintensiteit op de Purmerderweg verwacht van 

circa 9.900 mvt/etm.  

 

Afwikkeling van het geprognosticeerde verkeersaanbod op de huidige Purmerenderweg 

is mogelijk. De vorm, functie en het gebruik van de Purmerenderweg zijn echter op dit 

moment niet optimaal op elkaar afgestemd. Zowel verkeerstechnisch als ruimtelijk is 

het wenselijk de Purmerenderweg anders in te richten. 

 

De gemeente Beemster gaat de Purmerenderweg, in samenspraak met betrokkenen, een 

aangepaste inrichting geven waarin de vorm, functie en gebruik met elkaar in over-

eenstemming worden gebracht. De gemeente heeft in de exploitatie van het bestem-

mingsplan middelen opgenomen om deze herinrichting te kunnen realiseren. 

 

De nieuwe inrichting vraagt een afgewogen ontwerp waarin zowel aan de verkeers- 

als aan de verblijfsfunctie recht wordt gedaan. In den lande zijn inmiddels voldoende 

voorbeelden voorhanden die laten zien dat een prettig verblijfklimaat, een verkeers-

veilige oplossing en een relatief grote hoeveelheid verkeer best samen kunnen gaan, 

bijvoorbeeld in traversen door dorpen of in meer stedelijke heringerichte gebieden. Op 

aanvraag van de gemeente heeft Goudappel Coffeng een aanpak opgesteld voor het 

ontwerp(proces) van de herinrichting. 
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Bestaande voorbeelden 

Linksboven: traverse Voorthuizen; 

Rechtsboven: traverse Hengevelde,  

onder: traverse Oosterbeek 

 

 

4 Aansluiting N244  

De gemeenteraad van Beemster heeft een voorstel voor de aanleg van een aansluiting 

van de Purmerenderweg op de N244 ten noorden van de N244 goedgekeurd. De pro-

vincie neemt de aanleg van deze aansluiting integraal mee in de MER en het Inpas-

singsplan voor de verbreding van de N244. De gemeente Beemster heeft middelen 

voor de aansluiting in de exploitatie van het bestemmingsplan gereserveerd. Er is dus 

zicht op de aansluiting op de N244. De realisatie van de aansluiting op de N244 is 

gunstig voor de situatie op de Purmerenderweg. 

  

 


