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1 Opening & introductie 
MVI heeft de aanwezigen welkom. Doel van dit overleg is het verzamelen van wensen en 

eisen van het fietsknelpunt 2 Kruispunt N242 Smuigelweg. 

 

MVI licht de achtergrond en het doel van het project kort toe aan de hand van de 

presentatie (zie bijlage). De Fietsersbond heeft in het verleden fietsknelpunten 

geïnventariseerd, waarvan de provincie Noord-Holland een aantal onderzoekt. Sweco werkt 

namens de provincie de studiefase van een tweetal fietsknelpunten langs de N242 in 

Heerhugowaard uit. Dit fietsknelpunt betreft het verbeteren van de fietsoversteek bij het 

kruispunt N242 Smuigelweg.  

 

Vragen & opmerkingen 

• MIP informeert of de eerdere studie naar de verlegging van het kruispunt, welke 

door Sweco is uitgevoerd, tevens onderdeel uitmaakt van de huidige studie. 

o NBE geeft aan dat het rapport van de eerder uitgevoerde studie 

beschikbaar is gesteld aan Sweco.  

 

2 Toelichting fietsknelpunt en varianten 
MVI geeft een toelichting op het fietsknelpunt en de verschillende varianten die worden 

meegenomen in deze studiefase (zie presentatie). In de bijlage bij dit verslag zijn twee 

kaartbeelden toegevoegd waarop de verschillende opties staan aangeven (nummer 2.1 t/m 

2.6). 
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De Fietsersbond licht de achtergrond van het fietsknelpunt toe. Zowel de fietsverbindingen 

nabij de Roskamsluis en het Verlaat zijn recent aangepakt, maar dit fietsknelpunt blijft nog 

achter. Door de gewijzigde situatie bij het Verlaat is de frequentie van het gebruik van het 

kruispunt N242 Smuigelweg sterk toegenomen. De urgentie om de verkeersveiligheid is 

daarmee ook toegenomen. De route wordt gebruikt door fietsers vanuit Waarland, ’t Veld en 

(deels) Oudkarspel richting Heerhugowaard. Dit betreft met name de oostzijde van het 

spoor, aangezien het fietspad langs de N242 voor het westelijk deel van Heerhugowaard 

een goed alternatief vormt. Daarnaast wordt het kruispunt, hetzij in minder mate, ook 

gebruikt door fietsers die vanuit Oudkarspel richting Hoorn rijden, via de Laanderweg.  

 

Besproken wordt dat het relevant is om voor dit knelpunt te kijken naar oplossingen voor 

zowel de lange als de korte termijn. Een oplossing voor de fiets valt lastig los te zien van 

een oplossing voor alle verkeersstromen en de gehele N242.  

 

Vragen en opmerkingen 

• Optie 1 - Fietsbrug/tunnel: De ruimte voor een dergelijke oplossing is beperkt. De 

aanwezigen geven aan dat een fietsbrug of tunnel in principe alleen veilig is indien 

de oversteek Smuigelweg voor langzaam verkeer volledig komt te vervallen. Mede 

door de aanwezigheid van de bushaltes is dit niet waarschijnlijk. De verschillen in 

hoogteligging rondom het kruispunt en de toekomstbestendigheid van de huidige 

spoorbrug worden als aandachtspunt benoemd. Een fietsbrug aan de oostkant zou 

ertoe leiden dat de oversteek bij de Waarddijk drukker wordt voor fietsers. De vraag 

is of ProRail dit wenselijk vindt. NBE heeft hierover een gesprek met ProRail. De 

gevolgen voor de verkeersveiligheid dienen goed in beeld te worden gebracht. 

• Optie 2 - Herinrichting Smuigelweg: Dit is de minst ingrijpende variant. 

Besproken wordt dat ruimere opstelstroken ook een tijdelijke oplossing kunnen 

bieden, totdat er een meer integrale oplossing wordt gerealiseerd. 

• Optie 3 - Rotonde Smuigelweg: Het ruimtebeslag vormt een aandachtspunt. MVI 

geeft aan dat fietsers hier geen voorrang zouden hebben, hetgeen alsnog 

belemmerend kan werken voor de fietsoversteek. De Fietsersbond bevestigt dit. De 

voorbeeldsituatie die wordt getoond in de presentatie betreft een rotonde in 

Schagen. De Fietsersbond heeft aan dat de verkeerssituatie daarvan niet 

vergelijkbaar is met het kruispunt Smuigelweg N242. 

• Optie 4 - Verlegging in Smuigelpolder: De Fietsersbond geeft aan dat fietsers 

rechtdoor willen. De route die nu ontstaat is gevoelsmatig niet de snelste route en 

de vraag is of fietsers om zullen gaan rijden.  

• Optie 5 - Fietspad Stationslaan: De mogelijke conflicten tussen landbouwverkeer, 

sluipverkeer (automobilisten) en fietsers in het kassengebied rondom de Altonstraat 

vormen een aandachtspunt. De wens van de Fietsersbond is een afsluiting van de 

Laanderweg op de Smuigelweg voor gemotoriseerd verkeer. Deze optie wordt als 

positief beschouwd door de aanwezigen, omdat hiermee een doorgaande 

snelfietsroute richting het noorden ontstaat. Opgemerkt wordt dat de sociale 

veiligheid ‘s nachts, met name sociale controle en ‘ogen’ op het fietspad, een 

aandachtspunt vormen. De Fietsersbond geeft echter aan dat dit belang niet 

overschat dient te worden, aangezien 95% van de fietsbewegingen bij daglicht 

plaatsvindt. MIP geeft aan dat in het gebied bedrijfsverplaatsingen op het 

programma staan. Dit biedt mogelijk kansen om een nieuw fietspad te realiseren. 

De aanwezigen geven aan dat nader onderzocht dient te worden waar de fietsers 

precies vandaan komen en of deze oplossing hierop aansluit. 
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• Optie 6 – Verlegging + rotonde: Bij deze optie wordt de toegankelijkheid van de 

trappen naar de bushalte voor mindervaliden benoemd als aandachtspunt. De 

gemeente Heerhugowaard heeft de wens om vrijliggende fietspaden langs de 

Schoutenbosweg te realiseren. Hierop zou kunnen worden aangesloten met deze 

optie. Een opdracht om dit tracé verder uit te werken moet nog worden uitgezet 

door de gemeente.  

 

3 Inventariseren wensen en eisen 
De aanwezigen worden gevraagd per thema eisen wensen te noteren. De te behandelen 

thema’s zijn: bereikbaarheid, veiligheid, duurzaamheid en overige. Deze worden 

aansluitend gezamenlijk besproken. De resultaten hiervan worden vastgelegd in het 

Klanteisspecificatie(KES)-overzicht in de bijlage. Hieronder zijn de vragen en/of 

opmerkingen per thema weergegeven 

 

Vragen en opmerkingen  

• RDU informeert in hoeverre grondverwervingen een probleem vormen. 

o MVI geeft aan dat dit in de huidige varianten niet exact in kaart is gebracht. 

Wel worden de kosten voor grondverwervingen meegenomen in de 

variantenafwegingen. 

• MIP geeft aan dat opstapcijfers van de bushalte van Arriva kunnen worden 

opgevraagd bij Eun-Mi Ypma van de provincie Noord-Holland (afdeling BEL/MOB). 

• De Fietsersbond licht toe dat de Nationale Bewegwijzeringsdienst (NBd) de 

organisatie is die verantwoordelijk voor bewegwijzering op fietspaden. De 

bewegwijzering wordt door de gemeenten aangepast, in overleg met de NBd. 

• De Fietsersbond informeert of de spoorbrug nabij het kruispunt mogelijk op korte 
termijn vervangen dient te worden. 

o MIP geeft aan dat hier geen sprake van is. 
 

In de stakeholdersessie is afgesproken om, in aanvulling op de provincie Noord-Holland, de 
CROW-richtlijnen als uitgangspunt aan te houden. 
 

4 Raakvlakken 
De aanwezigen worden gevraagd naar andere projecten en/of interne ontwikkelingen die 

raakvlakken hebben met dit project. De volgende raakvlakken en meekoppelkansen worden 

benoemd: 

• (Mogelijke) toekomstige maatregelen t.a.v. de doorstroming op de N242 door 

directe in- en uitritten van agrariërs op de N242 te laten vervallen. 

• Toekomstig opstelterrein ProRail (contact hierover verloopt via de provincie). 

• Bedrijfsverplaatsingen en ontwikkelingen Altongebied.  

• Tracéstudie N242. 

 

5 Stakeholders 
De aanwezigen worden gevraagd naar stakeholders die mogelijk in de stakeholderanalyse 

opgenomen moeten worden en/of benaderd moeten worden: 

• Fietsersbond afdeling Noordkop (is uitgenodigd voor de sessie, maar ondervindt 

drukte door groot werkgebied van de afdeling). 

• Inwoners Waarland en ’t Veld (mogelijk via een dorpsraad of -vereniging). 

• Ondernemersvereniging Alton (gemeente Heerhugowaard geeft een 

contactpersoon door). 

• Bewoners De Noord. 
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6 Worst case scenario 
De aanwezigen wordt gevraagd hun ‘worst case scenario’ te benoemen: een situatie waarbij 

aan alle eisen en wensen wordt voldaan, maar waarbij de stakeholders toch niet tevreden 

zouden zijn over het resultaat. De volgende worst case scenarios worden benoemd: 

• Fietsersbond: Op de lange termijn gaat de fietsers er toch op achteruit. 

• Gemeente Heerhugowaard: De optie waarbij de fietsopstelplekken worden 

aangepast (optie 2), omdat deze uiteindelijk niets oplost voor andere 

weggebruikers.  

Sweco legt de resultaten van deze sessie vast en koppelt deze terug. In een later stadium, 

wanneer de voorkeursvarianten bekend zijn, wordt ook de honorering van de ingebrachte 

klanteisen teruggekoppeld. Genodigden die niet aanwezig konden zijn bij de sessie, zijn 

gevraagd om aanvullend input te leveren naar aanleiding van het besprekingsverslag en de 

presentatie. 

 

MVI bedankt de aanwezigen voor hun inbreng. 

 

 

Bijlage: Presentatie Stakeholdersessie Fietsknelpunten N242 – Fietsknelpunt 2 N242 

Smuigelweg, d.d. 8 juli 2019 

Bijlage: Kaartbeelden Fietsknelpunten N242 

 

 


