ONDERZOEK VERKEERSVEILIGHEID
N9, N99 EN N250
ONDERZOEK VERKEERSVEILIGHEID
Rapportage fase 1: probleemanalyse
N9, N99 EN N250
Rapportage fase 1: probleemanalyse
14 DECEMBER
DECEMBER 2020
2020 - AS3-PUBLIC
14

Contactpersonen
LUUK VISSERS MSC

Arcadis Nederland B.V.
Postbus 264
6800 AG Arnhem
Nederland

2

MANAGEMENTSAMENVATTING
In de Tweede Kamer is een motie van de leden de Pater-Postma (CDA) en Remco Dijkstra (VVD) aangenomen,
die oproept tot het doen van een onderzoek naar de aanhoudende ongevallen op de N9 en hierbij te bezien op
welke wijze er infrastructurele maatregelen genomen kunnen worden die ervoor zorgen dat de kans op
ongevallen op de N9 afneemt. Dit betreft een gezamenlijk onderzoek van het Ministerie van Infrastructuur en
Waterstaat en de regio. Arcadis is hiervan de opdrachtnemer. Deze rapportage beschrijft de bevindingen van
de eerste fase van het onderzoek: de probleemanalyse.
Het onderzoeksgebied betreft delen van de Rijkswegen N9 en N99, een gedeelte van de provinciale weg N250
en de naastgelegen parallelwegen. In de eerste fase van dit verkeersveiligheidsonderzoek is een
probleemanalyse op basis van deze wegen uitgevoerd. Deze eerste fase geeft inzicht en overzicht in de
(oorzaken van) verkeersveiligheidsrisico’s en geeft een aanzet voor denkbare oplossingsrichtingen voor de
tweede fase.
De probleemanalyse is gestart met een inventarisatie van de belangrijkste resultaten uit bestaande studies
naar de betreffende trajecten. Vervolgens is op alle wegen een schouw uitgevoerd en is er een onderverdeling
gemaakt in wegvakken. Daarnaast is een recente ongevalsanalyse uitgevoerd en is op basis van de schouw
een human factor analyse gedaan. Voor ieder wegvak zijn naast de feitelijke weginrichting, de resultaten uit de
ongevalsanalyse en de bevindingen uit de human factor analyse beschreven en is de onderlinge samenhang
hiervan geanalyseerd. Op basis van deze analyse per wegvak is een risicobeoordeling toegekend met behulp
van de methodiek van de RWS-risicomatrix: een verkeersveiligheidsrisico is voor het wegvak bepaald door op
basis van de analyse een inschatting te maken van de kans op een ongeval en de mogelijke ernst van de
gevolgen van dit ongeval. De risicomatrix kent 3 mogelijke beoordelingen met een oplopende waarde:
een gemiddeld risico, een groot risico en een zeer groot risico.
Het globale beeld dat de probleemanalyse aantoont, is dat er op grote delen van de hoofdrijbanen sprake is
van een groot tot zeer groot verkeersveiligheidsrisico, hetgeen duidt op situaties met kansen op ernstige
verkeersgewonden en verkeersdoden. Voor de parallelwegen is het globale beeld dat er grote delen van
deze trajecten een gemiddeld tot een groot verkeersveiligheidsrisico kennen. Gebruikersonderzoek van de
ANWB, dat gelijktijdig is uitgevoerd, en een raadpleging van experts bevestigen deze conclusies.
Een vergelijking op basis van ongevallen naar lengte en intensiteit van de weg (het risicocijfer) toont aan dat
in relatie tot andere vergelijkbare Rijkswegen in Nederland de N9 en de N99 slechter scoren. Deze wegen
hebben dus een bovengemiddeld risico op (ernstige) verkeersgewonden en verkeersdoden. Een vergelijking
van de N250 met andere gelijksoortige provinciale wegen in Noord-Holland uit een bestaand onderzoek
toont aan dat de N250 tot de 20% meest risicovolle wegen in de provincie behoort.
De bevindingen uit de probleemanalyse zijn hieronder in hoofdlijnen samengevat:
• De inrichting van de hoofdrijbanen is eentonig met lange rechtstanden waarbij veilige inhaalmogelijkheden
ontbreken en mogelijk onoplettend en risicovol verkeersgedrag ontstaat. De huidige weginrichting kent
weinig vergevingsgezindheid, er ontbreekt fysieke rijrichtingscheiding en er bevinden zich objecten in de
obstakelvrije zone. Bovendien liggen de intensiteiten hoog. Op 2 locaties doorkruist de N9 de bebouwde
kom, waarbij de doorgaande ontsluitingsfunctie niet strookt met de kominrichting met mogelijk
verkeersonveilige situaties tot gevolg.
•

De parallelwegen kennen veelal een verouderde inrichting, waar kantmarkering ontbreekt en de bermen
over het algemeen versleten zijn. Hierdoor zijn ook de parallelwegen weinig vergevingsgezindheid en
bestaan er bovendien regelmatig zichtblokkades door bomen en begroeiing. Een aantal kruisingen kent
een onduidelijke voorrangsregeling en een deel van de parallelweg N9 wordt oneigenlijk gebruikt als
sluiproute wat vanuit verkeersveiligheids-oogpunt onwenselijk is.

•

Voor zowel de hoofdrijbanen als de parallelwegen is sprake van een toename van het aantal geregistreerde
(ernstige) ongevallen (cijfers tot en met 2019).
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De probleemanalyse en de toegekende risicobeoordelingen per wegvak geven ook inzicht in een aanzet
voor verkeersveiligheidsmaatregelen die in de volgende fase nader onderzocht worden. Het gaat om fysieke
maatregelen aan de infrastructuur, sommige eenvoudiger, andere ingrijpender, ook om gedragsbeïnvloeding
en handhaving:
• Weghalen of afschermen obstakels in OVZ.
• Aanbrengen fysieke rijbaanscheidingen.
• Aanbrengen veilige inhaalmogelijkheden bij VRI’s en rotondes.
• Verbreden wegprofiel, verharden bermen.
• Aanleg turborotondes.
• Randwegen om kwetsbare kernen, om de bebouwde kom heen.
• Kantmarkering aanbrengen (parallelwegen).
• Snoeien en rooien (parallelwegen).
• Herinrichten chicanes (parallelwegen).
• Omleggen onwenselijke aansluiting parallelweg.
Daarnaast ook niet-infra maatregelen:
• Campagnes; bijvoorbeeld MoNo, Doortrappen, BOB, Fietsverlichting.
• Verkeersmanagement, met name gericht op de stroom van vakantieverkeer.
• Handhaving.
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AFKORTINGEN EN BEGRIPPEN
Afkorting
bibeko

Binnen de bebouwde kom

BRON

Bestand GeRegistreerde Ongevallen Nederland

BS

Blackspot

bubeko

Buiten de bebouwde kom

ETW

Erftoegangsweg

GOW

Gebiedsontsluitingsweg

hmp.

Hectometerpaal

INWEVA

INtensiteiten op WEgVAkken

mvt/etmaal

Aantal motorvoertuigen per etmaal (intensiteit)

OVZ

Obstakelvrije zone

ROI

Rijden onder invloed

RWS

Rijkswaterstaat

RWS-WVL

Rijkswaterstaat, Dienst Water, Verkeer & Leefomgeving

SPV2030

Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030, Veilig van deur tot deur

SWOV

Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid

VOC

Verkeersongevallenconcentratie

VIND

VerkeersveiligheidsINDicator

Begrippen
Ongevallen
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Blackspot

Locatie waar binnen 300 meter stroomafwaarts van dit punt minimaal 6 slachtofferongevallen
hebben plaatsgevonden in de periode 2016-2018.

Ongeval

Een gebeurtenis in het verkeer op de openbare weg, waarbij minstens 1 rijdend voertuig is
betrokken en waardoor een of meer weggebruikers zijn overleden en/of gewond zijn geraakt
en/of waarbij materiële schade is ontstaan.

Dodelijk ongeval

Ongeval met minstens 1 dodelijk slachtoffer.

Letselongeval

Ongeval met minstens 1 gewond slachtoffer.

Slachtofferongeval

Ongeval met minstens 1 dode en/of gewonde.

UMS

Ongeval met uitsluitend materiele schade.

Slachtoffers
Dodelijk slachtoffer

Een betrokkene die door een verkeersongeval, als slachtoffer van het verkeersongeval,
ter plaatse of elders, binnen dertig (30) dagen na het verkeersongeval is overleden.

Ernstig slachtoffer

Een dodelijk of ziekenhuisgewond slachtoffer.

Gewond slachtoffer

Een betrokkene die door een verkeersongeval, als slachtoffer van het verkeersongeval,
gewond is geraakt en al of niet naar het ziekenhuis is vervoerd.

Slachtoffer

Een dodelijk of gewond slachtoffer.

Wegtypen
Invloedsgebied
kruispunt

Het kruispunt en de takken van kruispunten tot een afstand van 150 meter van het kruispunt.
Hierbij wordt de toerit van een aansluiting niet meegenomen als tak.

Ovonde

Ovale rotonde

Rijks-N-weg

Autoweg of overige rijks-N-weg

RWS-kruispunt

Kruispunt waarvan minstens een tak in het beheer is van Rijkswaterstaat.
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INLEIDING

1.1

Achtergrond en aanleiding

De N9 is een rijks-N-weg waarbij de verkeers(on)veiligheid al geruime tijd onderwerp van gesprek is.
Vanuit eerdere projecten en onderzoeken is de verkeersveiligheid op dit traject al onderzocht.
Deze onderzoeken tonen aan dat er op de N9 een verschil bestaat tussen feitelijke weginrichting en het
gebruik van de weg. De weg is gecategoriseerd als gebiedsontsluitingsweg 80 km/uur buiten de bebouwde
kom en 50 km/uur weg binnen de bebouwde kom, maar wordt ervaren en gebruikt als stroomweg wat door
de lange rechtstanden en open ligging van de weg versterkt wordt. De verkeersonveiligheid lijkt zijn oorsprong
te vinden in het gat tussen de feitelijke inrichting, het daadwerkelijke gebruik en het gedrag van de
weggebruikers. De parallelwegen van de N9 en ook van de N250, lijken een eigen problematiek te kennen.
Mogelijk speelt het verschil in massa en snelheid van het verkeer hier een rol (fiets, landbouwverkeer en
autoverkeer) wat wellicht tot onveilige situaties leidt.
Het aantal ongevallen op de N9, het westelijke deel van de N99 en de N250 (de N9 loopt na knooppunt
De Kooy over in de N250) is in de afgelopen 5 jaar toegenomen. In de periode 2014 tot en met 2019 zijn er
205 ongevallen geregistreerd op de N9 (87 ongevallen op de N250 en 58 op het westelijke deel N99)
waarvan 4 ongevallen met dodelijke afloop en 44 met (ernstig) letsel. Ook op de parallelwegen zijn verschillende
ongevallen geregistreerd: 22 ongevallen, waarvan 1 met dodelijke afloop op de parallelweg N9
en 11 ongevallen op de N250.
Op 25 november 2019 is tijdens het Nota overleg in de Tweede Kamer een motie van de leden de
Pater-Postma (CDA) en Remco Dijkstra (VVD) aangenomen. De motie roept op om een onderzoek te
doen naar de aanhoudende ongevallen op de N9 en hierbij te bezien op welke wijze er infrastructurele
maatregelen genomen kunnen worden die ervoor zorgen dat de kans op ongevallen op de N9 afneemt.
Dit betreft een gezamenlijk onderzoek van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de regio en
Arcadis is hiervan de opdrachtnemer. Deze rapportage beschrijft de bevindingen van de eerste fase van
het onderzoek: de probleemanalyse.

1.2

Doel en probleemstelling

Het doel van het onderzoek is om gezamenlijk inzichtelijk te maken wat er nodig en mogelijk is om de
verkeersveiligheid te verbeteren op de N9 (ten noorden van de N9 Ring Alkmaar/Huiswaarderweg), het deel
van de N250 vanaf de Kooy tot aan de Ravelijnweg en het westelijke deel van de N99 tot aan de van
Ewijcksluis. Ook de parallelwegen behoren tot het onderzoek. Het onderzoek bestaat uit 2 delen, waarbij
deel 2 wordt ingevuld op basis van deel 1:
• Fase 1: probleemanalyse.
• Fase 2: uitwerking mogelijke maatregelen/oplossingen.
De probleemanalyse vormt de basis voor het onderzoek naar mogelijke oplossingen. In fase 2 worden
mogelijke oplossingsrichtingen in beeld gebracht en beoordeeld op kosteneffectiviteit en andere relevante
effecten. Bij zowel de probleemanalyse als de te onderzoeken maatregelen wordt, op basis van bestaande
rapportages, ook rekening gehouden met autonome ontwikkelingen in het gebruik van de N9 en (ruimtelijke)
ontwikkelingen (harde plannen) in de directe omgeving daarvan. Vanuit dit verkeersveiligheidsonderzoek
wordt hier geen apart onderzoek naar gedaan. Leefbaarheid (in aanliggende kernen) wordt meegenomen als
er een verband is met de verkeersveiligheid, of als meekoppelkans. Dit zijn plannen of ontwikkelingen in
(de omgeving van) de N9 (en N99/N250) die op een logische manier (inhoud of planning) aan het onderzoek
kunnen worden gekoppeld, waardoor meerwaarde kan ontstaan 1.

1

De aandrager van de meekoppelkans blijft in principe verantwoordelijk voor de eventuele uitvoering. Er moeten daarom sluitende afspraken
worden gemaakt over de uitwerking van de plannen, de realisatie, de planning, juridische planvorm, financiering en risicoverdeling.
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1.3

Scope van het project

Dit verkeersveiligheidsonderzoek richt zich op de volgende trajecten:
• De N9 vanaf Huiswaarderweg t/m De Kooy bij Den Helder, hierna de N9.
• N99 westelijk deel tussen De Kooy en Van Ewijcksluis (N249), toegevoegd vanwege het hoger dan
gemiddelde verkeersveiligheidsrisico, hierna de N99.
• N250 vanaf de Kooy tot de Ravelijnweg, toegevoegd op verzoek van de regio vanwege het met de N9
vergelijkbare wegbeeld, hierna de N250.
Geen onderdeel van de geografische scope is het gedeelte van de N9 dat tot de Ring Alkmaar hoort (vanaf
Kooimeerplein tot en met het kruispunt N9/Huiswaarderweg). Dit deel van de N9 betreft namelijk een andere
wegindeling (2x2) dan de rest van de N9 en het risico op ernstige ongevallen speelt juist op het deel van de
N9 met een 2x1 wegindeling. Naast de hierboven genoemde wegen kijkt het onderzoek ook naar de
bijbehorende parallelwegen en de kruisende wegen/kruisingen (gelijkvloers en ongelijkvloers). Deze studie
richt zich dus ook op de verkeersveiligheid voor kruisend wegverkeer en voor langzaam verkeer.
Op Afbeelding 1 is de geografische scope weergegeven.

Afbeelding 1: Geografische scope van het onderzoek

1.4

Werkwijze

Voor de totstandkoming van een complete probleemanalyse is het van belang om een integraal, objectief en
bovendien gedragen beeld te vormen van de verkeersveiligheidsproblematiek op de N9, N99 en N250.
De werkwijze bestaat uit een inhoudelijk deel waarin de verkeersveiligheidsanalyses uitgevoerd worden en
een deel met participatie waarbij informatie uit de omgeving opgehaald wordt. In Figuur 1 zijn de stappen uit
de inhoudelijke analyse weergegeven.

1.
Inventarisatie
bestaande
onderzoeken

2.
Schouw van de
trajecten

3.
Recente
ongevalsanalyse
2014-2019

4.
Human factor
analyse

5.
Risicobeoordeling
per deellocatie

Figuur 1 Proces werkwijze verkeersveiligheidsanalyse

De N9, N99 en N250 worden opgedeeld in zogenoemde deellocaties; een kruispunt of wegvak waarbij een
wegvak tussen 2 kruispunten valt, of begint dan wel eindigt op het punt waar de inrichting van de weg wijzigt.
Om tot een integraal en objectief oordeel van de verkeersveiligheidsproblematiek op de betreffende
deellocaties te komen doorloopt de analyse 5 stappen.
1. Een inventarisatie van bestaande onderzoeken levert voor iedere deellocatie de reeds beschikbare
informatie over de verkeersveiligheidsproblematiek op.
2. Vervolgens zijn de trajecten per auto meerdere malen gereden. Daarbij is het weg- en verkeersbeeld
gefilmd en zodoende een eerste wegbeeldanalyse gemaakt. Hierbij is vooral gelet op de
verkeersveiligheid (zowel de feitelijke weginrichting als het gedrag van de weggebruikers). De resultaten
van deze schouw zijn aangevuld met de meest recente en beschikbare intensiteitsgegevens per
deellocatie (INWEVA, RWS 2019) die informatie geven over het aantal voertuigen dat per etmaal gebruik
maakt van de deellocatie (jaargemiddelden).
3. Voor de periode 2014-2019 is daarnaast een ongevalsanalyse uitgevoerd die locatiegericht is, maar
waarbij ook rekening gehouden wordt met de aard, vervoerswijze en leeftijd van de betrokkenen.
4. Met behulp van de videobeelden van de schouw is een human factor analyse uitgevoerd om vast te
stellen welke elementen in het wegbeeld ongewenst gedrag en daarmee verkeersveiligheidsrisico’s
veroorzaken. Uiteindelijk zijn de aandachtspunten van de human factor analyse gecombineerd met de
resultaten van de ongevalsanalyse, het wegontwerp en het feitelijke gebruik.
5. Door deze onderdelen in de laatste stap in samenhang te beschouwen wordt een risicobeoordeling per
deellocatie vastgesteld op basis van de RWS-risicomatrix (kans x gevolg) bepalen. Dit wordt uitgedrukt in
een risicoklasse (zie bijlage B).
Parallel aan deze stapsgewijze werkwijze zijn partijen uit de omgeving betrokken door het organiseren van
2 digitale stakeholderbijeenkomsten. Meerdere partijen zoals het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat,
Rijkswaterstaat, aanliggende gemeenten, dorpsraden, en maatschappelijke organisaties zijn hiervoor
uitgenodigd (voor een volledige lijst van genodigden zie Bijlage D). Niet iedere genodigde kon bij de
stakeholderbijeenkomsten aansluiten. Tijdens de eerste stakeholderbijeenkomst op 29 september 2020 is het
onderzoek kort toegelicht en zijn de stakeholders gevraagd naar relevante aanvullende kennis en input.
Stakeholders die niet aanwezig konden zijn bij de bijeenkomst, konden via e-mail of een telefonische afspraak
input leveren. Veel reacties zijn binnengekomen, en een deel hiervan is verwerkt in de rapportage. Tijdens de
tweede stakeholderbijeenkomst op 2 november 2020 zijn aan dezelfde groep genodigden de uitkomsten van
de probleemanalyse gepresenteerd. Ook konden de stakeholders aangeven of zij nog zaken misten in de
conclusie en welke zaken zij belangrijk achtten voor het bedenken van de mogelijke maatregelen.
Tot slot is bij de stakeholders gevraagd of er in de regio meekoppelkansen zijn die een beoogde bijdrage
leveren aan verkeersveiligheid. Deze kansen zijn alleen dan aan de orde als er gekozen wordt om betreffende
maatregelen of oplossingen verder uit te werken. Daarnaast heeft de ANWB tijdens dit onderzoek haar
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ledenpanel in de kop van Noord-Holland bevraagd hoe zij de verkeersveiligheid op de N9, N99 en N250 ervaren
en welke kansen zij zien om die te verbeteren.

2

PROBLEEMANALYSE EN RISICOBEOORDELING

De probleemanalyse en bijbehorende risicobeoordeling zijn per traject nader toegelicht in dit hoofdstuk.
Per deeltraject is zowel voor de hoofdrijbaan als de parallelweg (indien aanwezig) een beschrijving gemaakt
van het wegbeeld en de feitelijke weginrichting, de probleemanalyse en de mogelijke maatregelen. In de
beschrijving van het deeltraject zijn ook de intensiteitsgegevens en ongevalcijfers opgenomen.
De intensiteitgegevens zijn voor alle wegvakken nader bekeken. Voor de intensiteitgegevens op de
kruispunten wordt verwezen naar de aansluitende wegvakken ten zuiden en noorden van het betreffende
kruispunt.
De risicobeoordeling die toegekend wordt per deeltraject is uitgevoerd op basis van de risicomatrix van
Rijkswaterstaat (RWS, 2020). Deze risicomatrix berekent op kwalitatieve wijze het risico van een wegvak
door vast te stellen wat op het betreffende wegvak de kans is op een ongeval en de het gevolg van het
ongeval (zie Figuur 2).

Figuur 2: Risicomatrix RWS (RWS, 2020)

De risicomatrix geeft aan dat een ongeval minder dan 1 keer per jaar kan voorkomen waarbij de kans
geclassificeerd is als ‘niet vaak’, minimaal 1 keer per jaar kan voorkomen waarbij de kans is geclassificeerd
als ‘regelmatig’ en meerdere keren per jaar kan voorkomen waarbij de kans ‘vaak’ is. Daarnaast kan de
afloop van het ongeval zijn dat er zware uitsluitend materiele schade is of letsel, waarbij de gevolgen als
‘matig’ worden beschouwd, de afloop kan zich kenmerken door ernstig letsel of grootschalige schade waarbij
het gevolg ‘ernstig’ is of het ongeval kan zeer ernstig letsel of een verkeersdode tot gevolg hebben waarbij
het geclassificeerd wordt als ‘zeer ernstig’. Door deze inschattingen voor kans en gevolg in de risicomatrix te
verbinden komt er een risicoklasse uit. Er worden 3 risicoklassen onderscheiden van laag naar hoog zoals
weergegeven onderaan Figuur 2. Ten aanzien van de provinciale weg N250 zal de score, zoals deze wordt
gegeven op basis van de risicomatrix, in de vervolgfase ook worden gerelateerd aan de uitkomsten van de
regionale uitwerking van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid en de vergelijkbaarheid met andere
provinciale wegen.
Het is belangrijk te vermelden dat een lager risico dan gemiddeld (de kleur groen) in dit onderzoek niet is
aangetroffen en bij deze RWS-methode ook niet genoteerd zou worden. In dit onderzoek heeft de categorie
met de laagste risicoklasse de kleur geel, horend bij een gemiddeld risico.
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2.1

N9

De N9 loopt van de Ring Alkmaar tot knooppunt De Kooy. Deze verbinding is in 1824 waarschijnlijk gelijktijdig
geopend met het Noord-Hollands kanaal en is zodoende één van de oudste rijkswegen van Nederland.
Recent werden enkele verbeteringen gerealiseerd. Eind 1988 werd de N9 om het dorp ’t Zand heen gelegd
en voorzien van een ongelijkvloerse aansluiting. In de daaropvolgende decennia werden parallelwegen voor
landbouwverkeer en de onderdoorgang onder de spoorlijn ten zuiden van Den Helder gerealiseerd.
Tussen 2009 en 2011 zijn de aansluitingen bij Schoorl en De Stolpen aangepast, waarbij de verkeersstromen
op de N9 en de verkeerstromen over de brug van elkaar gescheiden zijn.
De N9 is momenteel grotendeels ingericht als gebiedsontsluitingsweg buiten de bebouwde kom met een
maximumsnelheid van 80 km/u. Uitzondering daarop zijn de deeltrajecten die door de kernen van
Burgervlotbrug en Sint Maartensvlotbrug lopen. Deze deeltrajecten zijn ingericht als gebiedsontsluitingsweg
binnen de bebouwde kom met een maximumsnelheid van 50 km/u. Bovendien geldt een maximumsnelheid
van 70 km/u ter hoogte van het kruispunt met de Kogendijk, Julianadorp-Noord en knooppunt De Kooy.
De parallelweg van de N9 is ingericht als erftoegangsweg buiten de bebouwde kom met een maximumsnelheid
van 60 km/u.

2.1.1

Ring Alkmaar – Kogendijk

Beschrijving
Dit deeltraject bevindt zich tussen de Ring Alkmaar en het kruispunt met de Kogendijk (hmp. 80.1-81.3).
Het wegvak is ingericht als gebiedsontsluitingsweg bubeko met een maximumsnelheid van 80 km/u.
De rijrichtingen worden gescheiden door een dubbele asstreep. De intensiteit is 10.500 mvt/etmaal
richting Den Helder en 11.300 mvt/etmaal richting Alkmaar (RWS, 2019). De voorkeursintensiteiten
volgens ‘Voorkeurskenmerken Duurzaam Veilig’ voor een GOW bubeko (1x2) liggen tussen 5.000 en
20.000 mvt/etmaal (zie bijlage A). De intensiteit van beide richtingen overschrijdt deze waarden. In de
periode 2014-2019 vonden 7 ongevallen plaats, waarvan 1 met letsel en 4 kop/staart.

Overzichtskaart

Hoofdrijbaan
• De bomenrijen staan dicht op de weg, binnen de obstakelvrije zone (OVZ) en zijn niet
afgeschermd waardoor er een kans op aanrijdgevaar is.
• De rijrichtingscheiding is smal en bermverharding ontbreekt. De rijbaan biedt hierdoor weinig
marge bij stuurfouten en is daardoor weinig vergevingsgezind.
• Overschrijding wenselijke intensiteit waardoor weggebruikers dichter op elkaar komen te rijden
met mogelijk kop-staartbotsingen tot gevolg.

Mogelijk te onderzoeken maatregelen
Hoofdrijbaan
• Verbreden van het wegprofiel met bermverharding en aanbrengen fysieke rijrichtingscheiding.
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Gemiddeld
risico

Probleemanalyse

2.1.2

Kruispunt met Kogendijk

Beschrijving
Dit deeltraject bevindt zich ter hoogte van het kruispunt met de Kogendijk (hmp. 81.3-81.8). Op het
kruispunt met de Kogendijk geldt een maximumsnelheid van 70 km/u. De rijrichtingen zijn gescheiden door
een onverharde middenberm. In de periode 2014-2019 vonden 18 ongevallen plaats, waarvan 5 met letsel
en 12 kop/staart.

Overzichtskaart

Parallelbaan
• Bij het begin van de parallelweg is de slinger niet vergevingsgezind door bermblokken, is het
dwarsprofiel krap door de rijrichtingscheiding en de markering verslechterd.

Gemiddel
d risico

Hoofdrijbaan
• Op het VRI-kruispunt Kogendijk kruisen grote stromen gemotoriseerd en langzaam verkeer
de N9. Hier is een verhoogd risico op inrijden op de wachtrij en er is mogelijk
roodlichtnegatie door fietsers (vanwege lange wachttijden). Daarnaast is het niet mogelijk
om op deze kruising langzaam (vracht)verkeer in te halen. De conflicten tussen langzaam
verkeer en gemotoriseerd verkeer kennen een hoog risico vanwege de snelheden en impact
bij een botsing.

Groot risico

Probleemanalyse

Mogelijk te onderzoeken maatregelen
Hoofdrijbaan
• Het verbeteren van de verkeersveiligheid op het kruispunt met de Kogendijk door middel van een
rotonde, een ongelijkvloerse kruising met langzaam verkeer, of het scheiden van verkeersstromen.
Parallelbaan
• Beginpunt parallelbaan bermen draagkrachtig maken, bermblokken verwijderen en markering
vernieuwen.

2.1.3

Kogendijk – aansluiting Schoorl

Beschrijving
Dit deeltraject bevindt zich tussen het kruispunt met de Kogendijk ter hoogte van Bergen en de aansluiting
met de N504 ter hoogte van Schoorl (hmp. 81.8-87.1). Het deeltraject is ingericht als gebiedsontsluitingsweg
buiten de bebouwde kom met een maximumsnelheid van 80 km/u. Op het grootste gedeelte van dit
deeltraject worden de rijrichtingen gescheiden met een dubbele asstreep.
Tussen hmp. 85.1 en 86.6 is een dubbele onderbroken asstreep aanwezig en is inhalen toegestaan.
De intensiteit is 10.700 mvt/etmaal richting Den Helder en 10.900 mvt/etmaal richting Alkmaar (RWS, 2019).
De intensiteit van beide richtingen overschrijdt de voorkeursintensiteiten. In de periode 2014-2019 vonden
29 ongevallen plaats, waarvan 8 met letsel, 3 frontaal en 8 kop/staart.

Overzichtskaart

Parallelbaan
• Ter hoogt van hmp. 86.0 ontbreekt een kruispuntplateau bij het kruispunt naar de Teugelaan
en de Klaassen- en Evendijk om de lange rechtstand veilig te doorbreken waarbij de snelheid
op passende wijze geremd wordt.
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Gemiddeld
risico

Hoofdrijbaan
• Over een deel van het traject mag ingehaald worden. Dit is een risicovolle manoeuvre en
vanuit verkeersveiligheid op dit type wegen ongewenst.
• Er zijn geen veilige inhaalmogelijkheden op bijvoorbeeld kruisingen. Dit leidt mogelijk tot
colonnevorming achter langzamer rijdend (vracht)verkeer, met verveling, vetergang, afleiding
of risicovol inhalen tot gevolg.
• Overschrijding van de wenselijke intensiteit waardoor weggebruikers dichter op elkaar komen
te rijden met mogelijk kop-staartbotsingen tot gevolg.
• Aanwezige bushaltes hebben geen voorzieningen voor voetgangers. Hierdoor kunnen
voetgangers niet veilig wachten of de N9 oversteken. Een aanrijding met een voetganger heeft
mogelijk ernstig letsel of dood tot gevolg.

Groot risico

Probleemanalyse

Mogelijk te onderzoeken maatregelen
Hoofdrijbaan
• Veilige inhaalmogelijkheden bieden bij de kruisingen op het wegvak tussen Kogendijk en Schoorl.
Een goed optie is het aanbrengen van 2 opstelstroken bij de met verkeerslichten geregelde kruising
welke na de kruising weer samenvoegen tot één. Hierdoor wordt het mogelijk om hier in te halen.
• Fysieke rijrichtingscheiding aanbrengen over het deeltraject.
• Verwijderen van de bushaltes. RWS-WNN heeft reeds geadviseerd beide bushaltes op de Kanaaldijk
en Teugelaan te verwijderen na overleg met Provincie Noord-Holland, de politie en Connexxion.
Dit dient middels een verkeersbesluit in de Staatscourant bekrachtigd te worden.
Parallelbaan
• Toevoegen van een kruispuntplateau ter hoogte van hmp. 86.0. De snelheidsborden bij de
poortconstructie suggereren wellicht ten onrechte een verschil in snelheidslimiet.
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2.1.4

Aansluiting Schoorl

Beschrijving
Dit deeltraject bevindt zich ter hoogte van de aansluiting met Schoorl (hmp. 87.1-88.6). Het deeltraject is
ingericht als gebiedsontsluitingsweg buiten de bebouwde kom met een maximumsnelheid van 80 km/u. Bij
deze ongelijkvloerse kruising is een fysieke verhoogde rijbaanscheiding aanwezig. Tussen 2009 en 2011 is
de aansluiting bij Schoorl reeds aangepast, waarbij de verkeersstromen op de N9 en de verkeerstromen
over de brug van elkaar gescheiden zijn. In de periode 2014-2019 vonden 11 ongevallen plaats, allen UMS.

Overzichtskaart

Parallelbaan
• Bij afslag Schoorl wordt het zicht belemmerd door bomen en bosschages en is de berm
verslechterd.

Gemiddel
d risico

Hoofdrijbaan
• De verhoogde rijrichtingscheiding is gevaarlijk en kan weggebruikers lanceren en resulteren
in verlies van voertuigcontrole als zij door een kleine stuurfout hier tegenaan rijden, met
mogelijk ernstig letsel tot gevolg.
• Er zijn flinke watergangen aanwezig binnen en buiten de obstakelvrije zone die niet
afgeschermd zijn, met verhoogd risico op verdrinkingsgevaar.

Groot risico

Probleemanalyse

Mogelijk te onderzoeken maatregelen
Hoofdrijbaan
• Verwijderen van verhoogde rijbaanscheiding.
• Afschermen van de watergangen.
Parallelbaan
• Ter hoogte van afslag Schoorl: inzet van snoeiploeg om zichtblokkade door bomen en bosschages
weg te nemen en de bermen draagkrachtig maken.

2.1.5

Aansluiting Schoorl – Burgervlotbrug

Beschrijving
Dit deeltraject bevindt zich tussen de aansluiting met de N504 ter hoogte van Schoorl en Burgervlotbrug
(hmp. 88.6-93.2). Het traject is ingericht als gebiedsontsluitingsweg buiten de bebouwde kom met een
maximumsnelheid van 80 km/u. De rijrichtingen worden afwisselend gescheiden door middel van een
dubbele asstreep en dubbele onderbroken asstreep. In dit deeltraject is 1 voorrangskruispunt aanwezig ter
hoogte van hectometerpaal 90.8. De intensiteit is 8.800 mvt/etmaal richting Den Helder en 9.900
mvt/etmaal richting Alkmaar (RWS, 2019). De intensiteit van beide richtingen overschrijdt de
voorkeursintensiteiten niet. In de periode 2014-2019 vonden 17 ongevallen plaats, waarvan 8 met letsel, 3
frontaal en 4 kop/staart.

Overzichtskaart

Hoofdrijbaan
• Over een deel van het traject mag ingehaald worden, bij zeer smalle
rijrichtingscheidingsbreedte. Dit is een risicovolle manoeuvre en vanuit verkeersveiligheid
ongewenst op dit soort wegen.
• Er zijn geen veilige inhaalmogelijkheden op bijvoorbeeld kruisingen. Dit leidt mogelijk tot
colonnevorming achter langzamer rijdend (vracht)verkeer, met verveling, vetergang, afleiding
of risicovol inhalen tot gevolg.
• Deels ligt het fietspad binnen de obstakelvrije zone van de hoofdrijbaan (80 km/u), wat leidt
tot een verhoogd risico op aanrijdingen met langzaam verkeer.

Zeer groot risico

Parallelbaan
• Het wegprofiel is verouderd met asmarkering en zonder kantmarkering. De verouderde
asmarkering biedt niet de gewenste geleiding (in duisternis). Dit leidt tot een verhoogde kans
op bermongevallen.

Groot
risico

Probleemanalyse
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Doorkijk naar mogelijke maatregelen
Hoofdrijbaan
• Bieden van een veilige inhaalmogelijkheid
• Op het wegvak tussen Schoorl en Burgervlotbrug een fysieke rijrichtingscheiding toepassen en het
dwarsprofiel (van beide rijstroken) verbreden. Het naastgelegen fietspad kan mogelijk opgeheven
worden om dit mogelijk te maken.
• Het verwijderen van het fietspad en het fietsverkeer leiden via dorpskern of parallelweg.
Parallelbaan
• Verwijderen asmarkering, aanbrengen kantmarkering.

2.1.6

Burgervlotbrug

Beschrijving
Dit deeltraject bevindt zich ter hoogte van Burgervlotbrug (hmp. 93.2-93.8). Het traject is ingericht als
gebiedsontsluitingsweg binnen de bebouwde kom met een maximumsnelheid van 50 km/u. Fietsers maken
gebruik van het naastgelegen fietspad. Er bevinden zich in totaal 2 voorrangskruispunten en 1 rotonde op
dit traject. Voetgangers kunnen op 2 plaatsen de rijbaan oversteken door gebruik te maken van
zebrapaden (zonder verkeerslichten). Fietsers kunnen de rijbaan oversteken ter hoogte van de Burgerweg.
Aan beide kanten van de rijbaan bevinden zich bovendien langsparkeerstroken. In de periode 2014-2019
vonden 19 ongevallen plaats, waarvan 3 met letsel en 8 kop/staart.

Overzichtskaart

Hoofdrijbaan
•
De overgang van 80 km/u GOW bubeko naar een 50 km/u GOW bibeko ligt niet in het
verwachtingspatroon van de weggebruiker en wordt bovendien minimaal ingeleid.
Weggebruikers zijn hierdoor minder alert op de slinger en naderen deze met te hoge
snelheid. Daarbij verwachten zij niet de interactie met langzaam verkeer, zoals de VOP
en fietsers. Ook het langsparkeren met stilstaande voertuigen op de rijbaan strookt niet
met de doorgaande ontsluitingsfunctie van de weg en daarmee het verwachtingspatroon
van weggebruikers. Het dwarsprofiel bibeko is niet ideaal en levert op de kruising met de
Burgervlotbrug problemen op met afslaande weggebruikers, fietsers en voertuigen die
daardoor op de rijbaan stil kunnen komen te staan. Dit levert veel conflicten op met een
zeer groot risico.
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Zeer groot risico

Probleemanalyse

Mogelijk te onderzoeken maatregelen
Hoofdrijbaan
• De entree van de bebouwde kom duidelijker kenbaar maken.
• In de kern van Burgervlotbrug zijn 2 oplossingsrichtingen denkbaar: verleggen van de N9 om de kern
heen of het bestaande tracé aanpassen met inrichtingsmaatregelen (mogelijk in combinatie met de
aanleg van een secundaire weg om de woningen aan de achterzijde te ontsluiten). De meest
vergaande maatregel is omlegging om de dorpskern heen (zie ook studie 2x2 Bereikbaarheid Den
Helder, Antea, 2019). Aanpassen van het bestaande tracé kan door middel van het weghalen van
langsparkeervakken, het verbreden van het wegprofiel met meer afstand tot het fietspad en het
aanbrengen van elementenverharding. Bovendien kan gedacht worden aan het aanleggen van VRI’s
op het kruispunt met de vlotbrug of bij de voetgangersoversteekplaatsen.

2.1.7

Burgervlotbrug – Sint Maartensvlotbrug

Beschrijving
Dit deeltraject bevindt zich tussen Burgervlotbrug en Sint Maartensvlotbrug (hmp. 93.8-97.2). Het traject is
ingericht als gebiedsontsluitingsweg buiten de bebouwde kom met een maximumsnelheid van 80 km/u.
De rijrichtingen zijn afwisselend gescheiden door een dubbele asstreep en dubbele onderbroken asstreep.
Inhalen is op een gedeelte van dit traject toegestaan. Van 4 november zal op deze deellocatie
trajectcontrole plaatsvinden. De testfase loopt tot medio januari 2021, waarna het systeem voor
onbepaalde tijd in gebruik genomen zal worden. De intensiteit is 7.500 mvt/etmaal richting Den Helder en
7.600 mvt/etmaal richting Alkmaar (RWS, 2019). De intensiteit van beide richtingen overschrijdt de
voorkeursintensiteiten niet. In de periode 2014-2019 vonden 13 ongevallen plaats, waarvan 2 met letsel en
5 kop/staart.

Overzichtskaart

Hoofdrijbaan
• Over een deel van het traject mag ingehaald worden, in combinatie met een smalle
redresseerstrook en lange rechtstanden. Dit is een risicovolle manoeuvre en vanuit
perspectief verkeersveiligheid op dit type wegen ongewenst.
• Er zijn geen veilige inhaalmogelijkheden op bijvoorbeeld kruisingen. Dit leidt mogelijk tot
colonnevorming achter langzamer rijdend (vracht)verkeer, met verveling, vetergang, afleiding
of risicovol inhalen tot gevolg.
• Op sommige plekken staan bomen binnen de OVZ zonder afscherming, wat leidt tot een
verhoogd aanrijdgevaar.
• Afstand tot de watergang is beperkt met verdrinkingsgevaar tot gevolg.

Groot risico

Parallelbaan
• Het wegprofiel is verouderd met asmarkering en zonder kantmarkering. De verouderde
asmarkering biedt niet de gewenste geleiding (in duisternis). Dit leidt tot een verhoogde kans
op bermongevallen.
• Op een deel van het traject is de berm versleten. Bij het van de weg afraken, is de kans op
verlies van voertuigcontrole groter en is het moeilijker veilig te herstellen.

Groot risico

Probleemanalyse
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Mogelijk te onderzoeken maatregelen
Hoofdrijbaan
• Bieden van een veilige inhaalmogelijkheid.
• Toepassen inhaalverbod.
• Aanleggen van een fysieke rijrichtingscheiding.
• Afschermen van bomen binnen OVZ.
• Afschermen van de watergang.
Parallelbaan
• Verwijderen asmarkering, aanbrengen kantmarkering.
• Draagkrachtig maken van de berm.
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2.1.8

Sint Maartensvlotbrug

Beschrijving
Dit deeltraject bevindt zich ter hoogte van Sint Maartensvlotbrug (hmp. 97.2-98.0). Het traject is ingericht
als gebiedsontsluitingsweg binnen de bebouwde kom met een maximumsnelheid van 50 km/u. Fietsers
maken gebruik van het naastgelegen fietspad. Er bevinden zich 3 voorrangskruispunten op dit traject.
Voetgangers kunnen de rijbaan oversteken ter hoogte van de brug en er zijn 2 zebrapaden aanwezig. In de
periode 2014-2019 vonden 20 ongevallen plaats, waarvan 3 met letsel, 11 op een kruispunt en 9
flankongevallen.

Overzichtskaart

Hoofdrijbaan
• De overgang van 80 km/u GOW bubeko naar een 50 km/u GOW bibeko ligt niet in het
verwachtingspatroon van de weggebruiker en wordt minimaal ingeleid. Weggebruikers
zijn hierdoor minder alert op de slinger en naderen deze met te hoge snelheid. Daarbij
verwachten zij niet de interactie met langzaam verkeer, zoals de VOP en fietsers. Ook
het langsparkeren met stilstaande voertuigen op de rijbaan strookt niet met de
doorgaande ontsluitingsfunctie van de weg en daarmee het verwachtingspatroon van
weggebruikers. Het dwarsprofiel is in de bebouwde kom niet ideaal en levert op de
kruising met de Sint Maartenvlotbrug problemen op met afslaande weggebruikers,
fietsers en voertuigen die daardoor op de rijbaan stil kunnen komen te staan. Dit levert
veel conflicten op met een zeer groot risico.

Zeer groot risico

Probleemanalyse

Mogelijk te onderzoeken maatregelen
Hoofdrijbaan
• Twee mogelijke oplossingsrichtingen: verleggen van de N9 om de kern heen of het bestaande tracé
aanpassen (mogelijk in combinatie met de aanleg van een secundaire weg om de woningen aan de
achterzijde te ontsluiten). Een oplossingsmaatregel voor het verleggen van de N9 om de kern heen
wordt ook beschreven in de studie 2x2 Bereikbaarheid Den Helder (Antea, 2019). Het aanpassen van
het bestaande tracé kan door het opheffen van de langsparkeervakken en
voetgangersoversteekplaats, het aanpassen van het wegbeeld naar bibeko en kruispunt bij de vlotbrug
en voetgangersoversteekplaatsen regelen met VRI’s.
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2.1.9

Sint Maartensvlotbrug – De Stolpen

Beschrijving
Dit deeltraject bevindt zich tussen Sint Maartensvlotbrug en De Stolpen (hmp. 98.0-100.6). Het traject is
ingericht als gebiedsontsluitingsweg buiten de bebouwde kom met een maximumsnelheid van 80 km/u.
De rijrichtingen zijn afwisselend gescheiden door een dubbele asstreep en een dubbele onderbroken
asstreep. De intensiteit is 7.600 mvt/etmaal richting Den Helder en 7.800 mvt/etmaal richting Alkmaar
(RWS, 2019). De voorkeursintensiteiten worden daarmee niet overschreden. In de periode 2014-2019
vonden 4 ongevallen plaats, waarvan 1 dodelijk en 1 met letsel. Bij het dodelijk ongeval betrof het een
frontaal ongeval.

Overzichtskaart

Hoofdrijbaan
• Over een deel van het traject mag ingehaald worden, in combinatie met een smalle
redresseerstrook en lange rechtstanden. Dit is een risicovolle manoeuvre en vanuit
verkeersveiligheidsperspectief op dit type wegen ongewenst.
• Er zijn geen veilige inhaalmogelijkheden op bijvoorbeeld kruisingen. Dit leidt mogelijk tot
colonnevorming achter langzamer rijdend (vracht)verkeer, met verveling, vetergang, afleiding
of risicovol inhalen tot gevolg.

Groot risico

Parallelbaan
• Het wegprofiel is verouderd met asmarkering en zonder kantmarkering. De verouderde
asmarkering biedt niet de gewenste geleiding (bij duisternis). Dit leidt tot een verhoogde kans
op bermongevallen.
• Op een deel van het traject wordt het zicht belemmerd door bomen en bosschages en is de
berm verslechterd. Hierdoor kunnen tegenliggers te laat worden waargenomen met conflicten
tot gevolg.

Groot risico

Probleemanalyse

Mogelijk te onderzoeken maatregelen
Hoofdrijbaan
• Op het wegvak tussen Sint Maartensvlotbrug tot aan De Stolpen een fysieke rijrichtingscheiding
aanbrengen, inhaalmogelijkheid bieden (2+1 rijstrook). Bovendien kan de maximumsnelheid van
80 km/u benadrukt worden met extra bebording.
Parallelbaan
• Op de parallelbaan tussen Sint Maartensvlotbrug en De Stolpen: verwijderen asmarkering, aanbrengen
kantmarkering, het draagkrachtig maken van de berm en het inzetten van een snoeiploeg.
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2.1.10

Aansluiting De Stolpen

Beschrijving
Dit deeltraject bevindt zich ter hoogte van De Stolpen bij de ongelijkvloerse kruising met de N503 en N248
(hmp. 100.6-101.9). Het traject is ingericht als gebiedsontsluitingsweg buiten de bebouwde kom met een
maximumsnelheid van 80 km/u. De rijrichtingen worden met een verhoogde fysieke rijbaanscheiding
gescheiden. Tussen 2009 en 2011 is de aansluiting bij De Stolpen reeds aangepast, waarbij de
verkeersstromen op de N9 en de verkeerstromen over de brug van elkaar gescheiden zijn. In de periode
2014-2019 vonden 7 ongevallen plaats, waarvan 1 dodelijk en 1 met letsel. Bij het dodelijk ongeval betrof
het een eenzijdig ongeval.

Overzichtskaart

Parallelbaan
• De inrichting nabij kruispunt N503 is niet ideaal doordat het zicht geblokkeerd wordt, wel wordt
de snelheid eruit gehaald.

Groot
risico

Hoofdrijbaan
• De aansluitingsvorm met op- en afritten geeft de indruk op een 100km/u stroomweg te rijden,
waardoor weggebruikers mogelijk een te hoge snelheid hanteren.
• De verhoogde rijrichtingscheiding is gevaarlijk en kan weggebruikers lanceren en resulteren in
verlies van voertuigcontrole als zij door een kleine stuurfout hier tegenaan rijden, met mogelijk
ernstig letsel tot gevolg.

Groot risico

Probleemanalyse

Mogelijk te onderzoeken maatregelen
Hoofdrijbaan
• Bij De Stolpen zijn 3 oplossingsrichtingen denkbaar: het bestaande tracé aanpassen, het aanleggen
van een rotonde of geen maatregelen nemen. Bij het aanpassen van het bestaande tracé is het
wenselijk dat deze zoveel mogelijk als bubeko 80 km/u weg wordt ingericht. Het aanleggen van een
rotonde draagt bij aan het wegbeeld van een bubeko 80 km/u weg. De afrit richting Schagen verleggen
tot voorbij de bebouwing.
• Verwijderen van verhoogde rijbaanscheiding en vervangen door fysieke rijbaanscheiding.
Parallelbaan
• De situatie bij de kruising met de N503 overzichtelijker maken en het inzetten van een snoeiploeg.
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2.1.11

De Stolpen – ’t Zand

Beschrijving
Dit deeltraject bevindt zich tussen de aansluiting met de N248 en de N503 bij De Stolpen (hmp.101.9-103.4).
Het traject is ingericht als gebiedsontsluitingsweg buiten de bebouwde kom met een maximumsnelheid van
80 km/u. De intensiteit is 9800 mvt/etmaal in beide richtingen (RWS, 2019). De intensiteit overschrijdt de
voorkeursintensiteiten niet. In de periode 2014-2019 vonden 4 ongevallen plaats, waarvan 1 dodelijk en 2
met letsel. Bij het dodelijk ongeval betrof het een frontaal ongeval.

Overzichtskaart

Hoofdrijbaan
• Over dit deeltraject mag ingehaald worden, in combinatie met een smalle redresseerstrook en
lange rechtstanden. Dit is een risicovolle manoeuvre en vanuit verkeersveiligheidsperspectief
op dit type wegen ongewenst.
• Er zijn geen veilige inhaalmogelijkheden op bijvoorbeeld kruisingen. Dit leidt mogelijk tot
colonnevorming achter langzamer rijdend (vracht)verkeer, met verveling, vetergang, afleiding
of risicovol inhalen tot gevolg.

Groot risico

Parallelbaan
• Het wegprofiel is verouderd met asmarkering en zonder kantmarkering. De verouderde
asmarkering biedt niet de gewenste geleiding (in duisternis). Dit leidt tot een verhoogde kans
op bermongevallen.

Groot
risico

Probleemanalyse

Mogelijk te onderzoeken maatregelen
Hoofdrijbaan
• Op het wegvak tussen De Stolpen en ’t Zand een fysieke rijrichtingscheiding toepassen.
• Het bieden van een inhaalmogelijkheid (2+1)
• Toepassen inhaalverbod
• Het afschermen van de watergangen om verdrinkingsgevaar te voorkomen.
Parallelbaan
• Op de parallelbaan tussen De Stolpen en ’t Zand: verwijderen asmarkering, aanbrengen kantmarkering
en de erfaansluitingen veiliger maken.
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2.1.12

Aansluiting bij ’t Zand

Beschrijving
Dit deeltraject bevindt zich ter hoogte van de aansluiting met ’t Zand (hmp. 103.4-104.2). Het traject is
ingericht als gebiedsontsluitingsweg buiten de bebouwde kom met een maximumsnelheid van 80 km/u.
Er bevindt zich 1 voorrangskruispunt op dit traject. De rijrichtingen worden gescheiden door middel van een
onverharde middenberm. Er zijn geen intensiteitsgegevens beschikbaar voor dit deeltraject. In de periode
2014-2019 vonden 5 ongevallen plaats waarvan 2 met letsel.

Overzichtskaart

Hoofdrijbaan
• De gelijkvloerse kruising is overzichtelijk en ruim ingericht, maar heeft als nadeel dat conflicten
niet geregeld zijn. Doorgaand verkeer rijdt hier met 80 km/u overheen en een flank ongeval
met afslaand verkeer heeft dan direct grote impact.
• De kruising biedt niet de mogelijkheid om in te halen, waardoor er geen veilige inhaal
mogelijkheden op het traject zijn.

Gemiddeld
risico

Parallelbaan
• De inrichting nabij kruispunt Bosweg is niet ideaal doordat het zicht geblokkeerd wordt door
bosschages, blokmarkering onlogisch is toegepast, bermblokken niet vergevingsgezind zijn,
de berm deels versleten is en het een relatief ruime kruising is waar weggebruikers een hoge
snelheid kunnen hanteren.

Gemiddel
d risico

Probleemanalyse

Mogelijk te onderzoeken maatregelen
Hoofdrijbaan
• Twee mogelijke oplossingsrichtingen zijn denkbaar: het aanleggen van een rotonde of het bestaande
tracé aanpassen met in-/uitvoegstroken. Een rotonde zorgt voor het verminderen van de snelheid en
het aantal conflicten. Het aanleggen van een turborotonde biedt tevens de mogelijkheid tot inhalen.
Het aanpassen van het bestaande tracé met in-/uitvoegstroken zoals bij De Stolpen is niet wenselijk
vanwege de indruk die deze aansluitingsvorm wekt 100km/u stroomweg te zijn, met hardrijden tot
mogelijk ongewenst gevolg.
Parallelbaan
• De berm draagkrachtig maken.
• De voorrangssituatie op het kruispunt met de N9 verduidelijken.
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2.1.13

’t Zand – Julianadorp-Zuid

Beschrijving
Dit deeltraject bevindt zich tussen de aansluitingen met ’t Zand en Julianadorp-Zuid (hmp. 104.2-108.4).
Het traject is ingericht als gebiedsontsluitingsweg buiten de bebouwde kom met een maximumsnelheid
van 80 km/u. De rijrichtingen worden nabij ’t Zand en Julianadorp gescheiden door een dubbele asstreep.
Op het grootste gedeelte van dit traject is een dubbele onderbroken asstreep aanwezig en is inhalen
toegestaan. De intensiteit is 9.500 mvt/etmaal in beide richtingen (RWS, 2019), waardoor de intensiteit
van beide richtingen de voorkeursintensiteit (net) niet overschrijdt. In de periode 2014-2019 vonden
8 ongevallen plaats, waarvan 1 met letsel en 4 kop/staart.

Overzichtskaart

Hoofdrijbaan
• Over een deel van het traject mag ingehaald worden, in combinatie met lange rechtstanden.
Dit is een risicovolle manoeuvre en vanuit verkeersveiligheidsperspectief op dit type wegen
ongewenst.
• De redresseerstrook is te smal wat de weg minder vergevingsgezind maakt.

Groot
risico

Parallelbaan
• Het wegprofiel is verouderd met asmarkering en zonder kantmarkering. De verouderde
asmarkering biedt niet de gewenste geleiding (in duisternis). Dit leidt tot een verhoogde kans
op bermongevallen.
• De fietsoversteek ter hoogte van hmp. 104.2 bij het kruispunt van de Parallelweg met de
Verbindingsweg is dwars over het kruispunt naar de andere zijde van de weg. Daarmee is
deze fietsoversteek risicovol.
• De voorrangssituatie bij het kruispunt van de parallelweg met de Groteweg is onduidelijk.
• De inritten naar de erven zijn onduidelijk. Het is vaak onduidelijk of dit een weg of inrit betreft.
• De slinger voorafgaand aan de kruising met Scheidingsvliet heeft een verhoogde
middenberm. Deze middenberm is niet vergevingsgezind.

Groot risico

Probleemanalyse

Mogelijk te onderzoeken maatregelen
Hoofdrijbaan
• Het toepassen van een fysieke rijrichtingscheiding.
• Het verbreden van de redresseerstrook.
Parallelbaan
• Verwijderen asmarkering, aanbrengen kantmarkering.
• Verbeteren van de fietsoversteek op het kruispunt ter hoogte van hmp. 104.3.
• De voorrangsregeling op het kruispunt met de Groteweg verduidelijken.
• Verduidelijken van het onderscheid tussen inritten van erven en wegen.
• Vergevingsgezind maken van verhoogde middenberm kruising Scheidingsvliet.
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2.1.14

Aansluiting Julianadorp-Zuid

Beschrijving
Dit deeltraject bevindt zich ter hoogte van de aansluiting met Julianadorp-Zuid (hmp. 108.4-108.8).
Het traject is ingericht als gebiedsontsluitingsweg buiten de bebouwde kom met een maximumsnelheid
van 80 km/u. De rijrichtingen zijn gescheiden door een onverharde middenberm vanwege het aanwezige
voorrangskruispunt. In de periode 2014-2019 vonden 4 ongevallen plaats waarvan 1 met letsel, 2 op het
kruispunt en kop/staart. Op de parallelweg vonden 3 ongevallen plaats met uitsluitend materiële schade
waarvan 2 frontaal.

Overzichtskaart

Parallelbaan
• Het wegprofiel is verouderd met asmarkering en zonder kantmarkering. De verouderde
asmarkering biedt niet de gewenste geleiding (in duisternis). Dit leidt tot een verhoogde kans
op bermongevallen.
• De voorrangsregeling bij de kruising van de parallelweg met de Callantsogervaart nabij de
kruising met de N9 is onduidelijk. Ook verschilt de wegcategorisering hier tussen 80 GOW
(Callantsogervaart) en 60 ETW (parallelweg). De aangebrachte bermblokken zijn bovendien
niet vergevingsgezind.

Groot risico

Hoofdrijbaan
• De gelijkvloerse kruising is overzichtelijk en ruim maar heeft als nadeel dat conflicten niet
geregeld zijn. Doorgaand verkeer rijdt hier met 80 km/u overheen en een mogelijk flank
ongeval met afslaand verkeer heeft dan direct grote impact.
• De kruising biedt niet de mogelijkheid om in te halen, waardoor er geen veilige inhaal
mogelijkheden op het traject zijn.

Gemiddeld
risico

Probleemanalyse

Mogelijk te onderzoeken maatregelen
Hoofdrijbaan
• Twee mogelijke maatregelen zijn denkbaar: het aanleggen van een rotonde of het bestaande tracé
aanpassen met in-/uitvoegstroken. Een rotonde zorgt voor het verminderen van de snelheid en het
aantal conflicten. Het aanleggen van een turborotonde biedt tevens de mogelijkheid tot inhalen.
Het aanpassen van het bestaande tracé met in-/uitvoegstroken zoals bij De Stolpen is niet wenselijk.
Parallelbaan
• Verwijderen asmarkering, aanbrengen kantmarkering.
• Verduidelijken van de voorrangsregelingen wegcategorisering bij het kruispunt met de
Callantsogervaart en de N9.
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2.1.15

Julianadorp-Zuid – Julianadorp-Noord

Beschrijving
Dit deeltraject bevindt zich tussen de aansluitingen met Julianadorp-Zuid en Julianadorp-Noord (hmp.
108.8-110.6). Het traject is ingericht als gebiedsontsluitingsweg buiten de bebouwde kom met een
maximumsnelheid van 80 km/u. De rijrichtingen worden gescheiden door een ononderbroken asstreep
(hmp. 108.8-109.8) of een onderbroken asstreep (hmp. 109.8-110.6). Op een gedeelte van het traject is
inhalen dus toegestaan. De intensiteit is 7.600 mvt/etmaal richting Den Helder en 6.200 mvt/etmaal richting
Alkmaar (RWS, 2019). De intensiteit van beide richtingen samen overschrijdt de voorkeursintensiteiten niet.
In de periode 2014-2019 vonden 8 ongevallen plaats, waarvan 1 frontaal ongeval met dodelijke afloop,
4 flankongevallen en 2 met letsel.

Overzichtskaart

Hoofdrijbaan
• Over een deel van het traject mag ingehaald worden, in combinatie met lange rechtstanden.
Dit is een risicovolle manoeuvre en vanuit verkeersveiligheidsperspectief ongewenst op dit
type wegen. Bovendien is de lengte waarover ingehaald mag worden erg kort.

Groot
risico

Parallelbaan
• Het wegprofiel is verouderd met asmarkering en zonder kantmarkering. De verouderde
asmarkering biedt niet de gewenste geleiding (in duisternis). Dit leidt tot een verhoogde kans
op bermongevallen.
• Gelijkvloerse kruising van parallelweg met N9 is niet ideaal vanwege conflictpunten en
onderbreken doorgaande verkeersstroom.
• De lantaarn met zonnepaneel ter hoogte van hmp. 109.1 is niet botsvriendelijk.

Groot risico

Probleemanalyse

Mogelijk te onderzoeken maatregelen
Hoofdrijbaan
• Het aanbrengen van een fysieke rijrichtingscheiding.
• Bieden van een inhaalmogelijkheid bij de kruispunten.
• Toepassen inhaalverbod.
Parallelbaan
• Verwijderen asmarkering, aanbrengen kantmarkering.
• Draagkrachtig maken van de berm.
• Aanpassen kruising met N9 in ovonde.
• Botsvriendelijk maken of afschermen van de lantaarn.
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2.1.16

Aansluiting Julianadorp-Noord

Beschrijving
Dit deeltraject bevindt zich ter hoogte van de aansluiting met Julianadorp-Noord (hmp. 110.6-111.0).
Het traject is ingericht als gebiedsontsluitingsweg buiten de bebouwde kom met een maximumsnelheid
van 70 km/u. De rijrichtingen zijn gescheiden door een onverharde middenberm vanwege het
voorrangskruispunt. In de periode 2014-2019 vonden 4 ongevallen plaats, waarvan 3 ongevallen ter
hoogte van de kruising.

Overzichtskaart

Parallelbaan
• Het wegprofiel is verouderd met asmarkering en zonder kantmarkering. De verouderde
asmarkering biedt niet de gewenste geleiding (in duisternis). Dit leidt tot een verhoogde kans
op bermongevallen.
• De watergangen ter hoogte van het kruispunt zijn niet afgeschermd.
• Kuilvorming aanwezig in de bermen.

Mogelijk te onderzoeken maatregelen
Hoofdrijbaan
• Het aanleggen van een rotonde om de snelheid om het aantal conflictpunten te verminderen.
• Bieden van een inhaalmogelijkheid bij de kruising.
Parallelbaan
• Verwijderen asmarkering, aanbrengen kantmarkering.
• Plaatsen van afscherming voor de watergang.
• Draagkrachtig maken van de bermen.

Groot risico

Hoofdrijbaan
• De gelijkvloerse kruising is overzichtelijk en ruim maar heeft als nadeel dat conflicten niet
geregeld zijn. Doorgaand verkeer rijdt hier met 80 km/u overheen en een mogelijk
flankongeval met afslaand verkeer heeft dan direct grote impact. Daarbij is de stroom van
invoegend verkeer vanuit de Schoolweg relatief groot.
• De kruising biedt niet de mogelijkheid om in te halen, waardoor er geen veilige inhaal
mogelijkheden op het traject zijn.

Gemiddeld
risico

Probleemanalyse

2.1.17

Julianadorp – De Kooy

Beschrijving
Dit deeltraject bevindt zich tussen de aansluiting met Julianadorp en De Kooy (hmp. 111.0-113.2).
Het traject is ingericht als gebiedsontsluitingsweg buiten de bebouwde kom. Op het eerste gedeelte van dit
traject (hmp 111-112.6) zijn de rijrichtingen gescheiden door een dubbele asstreep. De maximumsnelheid
is hier 80 km/u. Op het laatste gedeelte van het traject (hmp. 112.6-113.2) is een onverharde middenberm
aanwezig en is de maximumsnelheid 70 km/u. De intensiteit is 8.900 mvt/etmaal richting Den Helder en
9.400 mvt/etmaal richting Alkmaar (RWS, 2019), waardoor de intensiteiten van beide richtingen samen de
voorkeursintensiteiten niet overschrijden. In de periode 2014-2019 vonden 11 ongevallen plaats, waarvan
1 met letsel.

Overzichtskaart

Hoofdrijbaan
• De hoofdrijbaan kent een relatief breed dwarsprofiel met een te brede redresseerstrook,
wat kan uitnodigen tot te hard rijden.
• De banden bij het in- en uitrijden van de spooronderdoorgang zijn niet botsveilig en leiden
tot een verhoogde kans op verlies van voertuigcontrole bij aanrijding.
• Het kanaal is gedeeltelijk niet goed afgeschermd, met een verhoogd risico op
verdrinkingsgevaar.
• Bij de uitrit van het tankstation op de N9 (vlak na de kruising) moeten weggebruikers ver over
hun schouder kijken in combinatie met de rijstrookbeëindiging, maakt veilig invoegen lastig.
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Groot risico

Probleemanalyse

Groot risico

Parallelbaan
• Het wegprofiel is verouderd met asmarkering en zonder kantmarkering. De verouderde
asmarkering biedt niet de gewenste geleiding (in duisternis). Dit leidt tot een verhoogde kans
op bermongevallen.
• De parallelweg wordt gebruikt als ontsluitingsweg en ter hoogte van het tankstation wordt de
doorsteek oneigenlijk gebruikt om de N9 op te steken.
• Slijtage en kuilvorming in de bermen aan weerszijden van de weg.
• Ter hoogte van hmp. 111.6 bij de onderdoorgang van de brug een smal dwarsprofiel van
4.7 meter.
• Niet afgeschermde watergangen bevinden zich binnen de obstakelvrije zone.
• Ter hoogte van het tankstation een smal dwarsprofiel met aan weerszijden obstakels binnen
de obstakelvrije zone.
Mogelijk te onderzoeken maatregelen

Hoofdrijbaan
• Het aanbrengen van een fysieke rijrichtingscheiding.
• Versmallen van de redresseerstrook.
• Plaatsen van vergevingsgezinde banden bij in-/uitgang ongelijkvloerse weg
• Botsveilig maken van de tunnel.
• Afschermen van het kanaal.
• Aanpassen van uitrit tankstation met een invoegstrook op de rijbaan na rijstrookbeïndiging.
Parallelbaan
• Verwijderen asmarkering, aanbrengen kantmarkering.
• Door de parallelweg af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer en de doorsteek bij het tankstation af
te sluiten zijn deze bewegingen niet meer mogelijk.
• Draagkrachtig maken van de bermen.
• Plaatsen van afscherming voor de watergang.

2.1.18

Knooppunt De Kooy

Beschrijving
Dit deeltraject bevindt zich ter hoogte van het VRI geregelde kruispunt met de N250 en de N99
(hmp 113.2-113.4). Het deeltraject is ingericht als gebiedsontsluitingsweg buiten de bebouwde kom met
een maximumsnelheid van 70 km/u. De rijrichtingen worden gescheiden door een onverharde middenberm.
In de periode 2014-2019 vonden 17 ongevallen plaats, waarvan 3 met letsel en 7 kop/staart- en 6 een
flankongeval betroffen.

Overzichtskaart

Hoofdrijbaan
• De huidige aansluiting tussen de N9-N99 en direct naastgelegen kruising met de parallelweg
brengt problemen met zich mee. Vaak is er een lange wachtrijvorming vanaf de N9 die de
parallelweg blokkeert, terwijl er relatief veel verkeer van en naar de parallelweg gaat vanwege
de aangrenzende bedrijven. Deze 2 kruisingen dicht op elkaar leveren conflicten op.
• De kruising is ruim opgezet met 2x2 rijstroken voor de N250 en N9. Omdat na de kruising de
rijbaan weer teruggaat naar 1 rijstrook per rijrichting, wil het verkeer nog snel voorbij langzaam
rijdende voertuigen rijden. Dit gaat gepaard met hoge snelheden.
• Ook het afwikkelen van langzaam verkeer op deze kruising is minder veilig door de grote
oversteek en lange wachtrijen en verstoort mogelijk de regeling.

Groot risico

Parallelbaan
• Het wegprofiel is verouderd met asmarkering en zonder kantmarkering. De verouderde
asmarkering biedt niet de gewenste geleiding (in duisternis). Dit leidt tot een verhoogde kans
op bermongevallen.
• De kruising van de parallelweg met de N99 is onlogisch gelegen direct voor de kruising van de
N99 met de N9 en de N250. Dit zorgt voor veel opeenvolgende acties voor het verkeer op de
N99.

Groot risico

Probleemanalyse
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Mogelijk te onderzoeken maatregelen
Hoofdrijbaan/parallelbaan
• Aanleggen van turborotonde kan veilige inhaalmogelijkheden bieden.
• Fietsverkeer ongelijkvloers kruising laten oversteken.
Parallelbaan
• Omleggen van onwenselijke aansluiting parallelweg ter hoogte van kruispunt N9/N250.
• Verwijderen asmarkering, aanbrengen kantmarkering.
• Draagkrachtig maken van de bermen.

2.2

N250

De N250 was tot 1993 onderdeel van de N9. Toen werd het beheer van de huidige N250 overgedragen aan
de Provincie Noord-Holland. De N250 is ingericht als gebiedsontsluitingsweg buiten de bebouwde kom met
een maximumsnelheid van 80 km/u. De parallelweg van de N250 is ingericht als erftoegangsweg buiten de
bebouwde kom met een maximumsnelheid van 60 km/u.

2.2.1

De Kooy – Guldemondweg

Beschrijving
Dit deeltraject bevindt zich tussen De Kooy en de Guldemondweg in Den Helder (hmp. 113.4-115.3).
Het traject is ingericht als gebiedsontsluitingsweg buiten de bebouwde kom met een maximumsnelheid
van 80 km/u. De rijrichtingen zijn gescheiden door een dubbele ononderbroken asstreep. De intensiteit is
11.200 mvt/etmaal in noordelijke richting en 11.600 mvt/etmaal in zuidelijke richting (RWS, 2019).
De voorkeursintensiteiten worden door beide richtingen samen overschreden. In de periode 2014-2019
vonden 13 ongevallen plaats waarvan 1 dodelijk frontaal ongeval waarbij 2 personenauto’s betrokken
waren met 3 dodelijke slachtoffers. Daarnaast vonden 5 ongevallen plaats met letsel tot gevolg en
7 kop/staart-ongevallen. Op de parallelweg vonden in dezelfde periode 8 ongevallen plaats, waarvan 2
met letsel.

Overzichtskaart

Probleemanalyse
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Parallelbaan
• Onoverzichtelijke kruising met de Luchthavenweg en een fietsoversteek met slecht zicht.
• Onverwachte uitrit van het vliegveld met weinig opstelruimte voor vrachtverkeer.
• Tussen het Maritiem Vliegkamp De Kooy en hmp. 115.1 een niet afgeschermde watergang
binnen de obstakelvrije zone en spoorvorming in de bermen.

Zeer groot risico
Groot
risico

Hoofdrijbaan
• De aanwezigheid van bushaltes langs de N250 is ongewenst. Er is daarbij bovendien geen
voetgangersoversteekplaats aanwezig.
• De geleiderail ter hoogte van de bushaltes is niet uitgebogen, waardoor stuurfouten ertoe
kunnen leiden dat het voertuig mogelijk gelanceerd wordt.
• De calamiteiteningangen van het terrein van de Koninklijke Marine en van de luchthaven zijn
ongewenst. Het is bovendien onduidelijk of deze ingangen nog worden gebruikt.
• Het naastgelegen tweerichtingenfietspad aan de westkant van de N250 ligt binnen de OVZ.
• De fietsbrug voor het naastgelegen fietspad is niet goed afgeschermd en niet botsveilig
ingericht voor weggebruikers op de N250.
• Er is een toegangsweg tot een woning ter hoogte van hmp. 15.3, terwijl voor dat adres een
ontheffing is om over het fietspad te rijden. De toegangsweg kan zorgen voor onduidelijkheid
bij weggebruikers op de hoofdrijbaan.

Mogelijk te onderzoeken maatregelen
Hoofdrijbaan
• Bushaltes opheffen.
• Begin- en eindpunten van geleiderail uitbuigen.
• Afschermen van obstakels binnen de obstakelvrije zone middels een geleiderail.
• Calamiteiteningangen op gewenste en veilige manier herinrichten.
• Afschermen en botsveilig inrichten van fietsbrug.
• Toegangsweg voor de woning ter hoogte van hmp. 15.3 opheffen.
Parallelbaan
• Overzichtelijker en veiliger maken van de kruising met de Luchthavenweg en de uitrit van het vliegveld.
• Watergang afschermen.
• Draagkrachtig maken van de berm.

2.2.2

Kruispunt N250 met Guldemondweg

Beschrijving
Dit deeltraject van de N250 bevindt zich ter hoogte van het voorrangskruispunt van de N250 met de
Guldemondweg in Den Helder (hmp. 115.3-115.4). Het traject is ingericht als gebiedsontsluitingsweg buiten
de bebouwde kom met een maximumsnelheid van 80 km/u. De rijrichtingen zijn gescheiden door een
verharde middenberm. In de periode 2014-2019 vonden 3 UMS-ongevallen op het kruispunt plaats,
waarvan 2 flankongevallen en 1 kop/staartongeval.

Overzichtskaart

• Parallelbaan
• Het wegprofiel is verouderd met asmarkering en zonder kantmarkering. De verouderde
asmarkering biedt niet de gewenste geleiding (in duisternis). Dit leidt tot een verhoogde kans
op bermongevallen.

Mogelijk te onderzoeken maatregelen
Hoofdrijbaan
• Aanleggen van een rotonde met inhaalmogelijkheden.
• Snelheid verlagen naar 70 km/u.
Parallelbaan
• Verwijderen asmarkering, aanbrengen kantmarkering.
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Groot
risico

Hoofdrijbaan
• Een voorrangskruispunt is niet gewenst en onveilig ten behoeve van deze belangrijke
ontsluiting van Den Helder met (zeer waarschijnlijk) hoge intensiteiten.

Groot
risico

Probleemanalyse

2.2.3

N250 tussen Guldemondweg en Ravelijnweg

Beschrijving
Dit deeltraject van de N250 bevindt zich tussen de Guldemondweg en de Ravelijnweg in Den Helder
(hmp 115.4-116.3). Het traject is ingericht als een gebiedsontsluitingsweg buiten de bebouwde kom met
een maximumsnelheid van 80 km/u. De rijrichtingen worden op het zuidelijke gedeelte van het traject
gescheiden door een dubbele ononderbroken asstreep. Op het noordelijke gedeelte van het traject is een
dubbele onderbroken asstreep aanwezig en is inhalen toegestaan. De intensiteit is 10.000 mvt/etmaal in
noordelijke richting en 10.500 mvt/etmaal in zuidelijke richting (RWS, 2019). De voorkeursintensiteiten
worden door beide richtingen samen overschreden. In de periode 2014-2019 vonden 7 ongevallen plaats,
waarvan 2 met letsel en 4 kop/staart.

Overzichtskaart

Hoofdrijbaan
• Over een deel van het traject mag ingehaald worden. Dit is een risicovolle manoeuvre en
vanuit verkeersveiligheid op dit type wegen ongewenst.
• Overschrijding van de wenselijke intensiteit waardoor weggebruikers dichter op elkaar komen
te rijden met mogelijke kop-staartbotsingen tot gevolg.
• Bomen en fietspad liggen binnen de obstakelvrije zone. Bovendien is de watergang niet
volledig afgeschermd.
• Geleiderail is niet uitgebogen wat bij aanrijding tot lanceergevaar kan leiden.
• De aansluiting met het bedrijventerrein ter hoogte van hmp. 116.3 is ongewenst.

Mogelijk te onderzoeken maatregelen
Hoofdrijbaan
• Aanbrengen van een fysieke rijrichtingscheiding.
• Aanleggen geleiderail ter afscherming van objecten in de obstakelvrije zone.
• Verwijderen van bomen. Deze bomen staan te dicht op de rijbaan voor het aanleggen van een
geleiderail.
• De ingang tot het bedrijventerrein op gewenste en veilige manier herinrichten.

Zeer groot risico

Probleemanalyse

2.3

N99

De N99 is omstreeks 1930 gerealiseerd als onderdeel van de Zuiderzeewerken, waarbij alle bestaande
kruisingen zijn aangesloten op de huidige N99. In 1997 is een plan opgesteld om de N99 verder te
verbeteren binnen het programma Duurzaam Veilig. In het MIT 1999-2003 is de N99 niet opgenomen
waardoor de planvorming was stopgezet. Op de N99 geldt een maximumsnelheid van 70 km/u ter hoogte
van knooppunt De Kooy en de aansluiting met de N249. Het deeltraject tussen deze locaties is ingericht als
een autoweg met een maximumsnelheid van 100 km/u.

2.3.1

Aansluiting De Kooy

Beschrijving
Dit deeltraject bevindt zich tussen het kruispunt met de N9 en de N250 en de aansluiting met het terrein
van de Koninklijke Marine (hmp. 2.2-3.0). Het traject is ingericht als gebiedsontsluitingsweg buiten de
bebouwde kom met een maximumsnelheid van 70 km/u. De rijrichtingen zijn gescheiden door een dubbele
asstreep. Er bevinden zich 2 kruispunten op dit traject; het kruispunt met de parallelbaan van de N9 en het
kruispunt van de N99 met de Luchthavenweg. Bij laatstgenoemde kruispunt is een onverharde middenberm
aanwezig. De intensiteit is 8.400 mvt/etmaal richting Den Oever en 9.000 mvt/etmaal richting Den Helder
(RWS, 2019), waardoor beide intensiteiten de voorkeursintensiteiten niet overschrijden. In de periode
2014-2019 vonden 15 ongevallen plaats, waarvan 11 kop/staartongevallen en 2 met letsel.

Overzichtskaart

Probleemanalyse
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Groot risico

Hoofdrijbaan
• De huidige aansluiting tussen de N9-N99 en de direct naastgelegen kruising met de
parallelweg brengt problemen met zich mee. Vaak is er een lange wachtrijvorming voor de
linksafstrook (slechts 1 opstelstrook) richting N250 bij de kruising met de N9. Hierdoor wordt
de kruising met de parallelweg geblokkeerd, terwijl er relatief veel verkeer van en naar de
parallelweg gaat vanwege de aangrenzende bedrijven. Deze 2 kruisingen dicht op elkaar zijn
ongewenst en leveren conflicten op.
• De tweede kruising waar de N99 zich in oostelijke richting vervolgt is ontworpen als ruim
opgezette voorrangskruising. De afslaande bewegingen zijn hier dominant. Het kruispunt is
echter voor de doorgaande richting van de N99 ontworpen. Dit geeft aanleiding voor kop-staart
en flank aanrijdingen op de kruising aangezien dit tegen de verwachtingen van de
weggebruiker is.
• Verschillende kruispunten volgen elkaar binnen korte afstand op. Dit is onoverzichtelijk en
bemoeilijkt de uitvoering van de rijtaak.

Mogelijk te onderzoeken maatregelen
Hoofdrijbaan
• Omleggen van onwenselijke aansluiting parallelweg ter hoogte van kruispunt N9/N250
• Aanleg extra linksafstrook bij kruising richting N250 (zie ook studie ‘De Kop Werkt’, Sweco, 2018).
• Aanleggen van een rotonde op het kruispunt van de N99 met de Luchthavenweg. Dit kan in fase 2
meegenomen worden in de mogelijke aanpak van De Kooy.
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2.3.2

Aansluiting terrein Koninklijke Marine

Beschrijving
Dit deeltraject bevindt zich ter hoogte van de rotonde bij de ingang van het terrein van de Koninklijke
Marine (hmp. 3.0-3.5). Het traject is ingericht als gebiedsontsluitingsweg buiten de bebouwde kom met een
maximumsnelheid van 70 km/u. Beide rijrichtingen worden gescheiden door middel van een onverharde
middenberm. In de periode 2014-2019 vonden 12 ongevallen plaats, waarvan 1 met letsel en 8 kop/staart.

Overzichtskaart

Hoofdrijbaan
• Wachtrijvorming voor de rotonde bij de ingang naar het terrein van de Koninklijke Marine.
De wachtrijvorming slaat soms terug tot op het 100 km/u deeltraject. Dit kan leiden tot
gevaarlijke situaties en risico’s op kop/staartbotsingen. Bovendien kan wachtrijvorming ervoor
zorgen dat verkeer vanuit oostelijke richting de naastgelegen Balgweg gebruikt met mogelijk
verkeersveiligheidsproblemen tot gevolg.
• Bij de afslag Oostoeverweg voegen 2 rijstroken onverwacht samen.
• De zichtlijnen van de doorgaande richtingen lopen langs de rotonde, waardoor er minder
sprake is van bochtwerking. De rotonde kan hierdoor genomen worden met hogere
snelheden.
• De fietser dient bij een oversteek in zuidelijke of noordelijke richting 2 rijstroken over steken
wat een onveilige manoeuvre is.

Gemiddeld risico

Probleemanalyse

Mogelijk te onderzoeken maatregelen
Hoofdrijbaan
• Aanpassen van de rotonde zodat er sprake is van bochtwerking.
• Verlengen van de rechtsafstrook vanuit van de N99 naar het terrein van de Koninklijke Marine.
• Optimaliseren van de bestaande rotonde met een veilige afwikkeling voor fietsverkeer. Dit kan in fase 2
worden meegenomen bij de analyse van stromen en intensiteiten.

2.3.3

Aansluiting Kon. Marine – aansluiting N249

Beschrijving
Dit deeltraject bevindt zich tussen de rotonde bij de ingang van het terrein van de Koninklijke Marine en de
aansluiting met de N249 (hmp. 3.5-8.7). Het traject is ingericht als autoweg met een maximumsnelheid van
100 km/u. De rijrichtingen worden gescheiden door een dubbele ononderbroken asstreep met groene
markering. De intensiteit is 6.600 mvt/etmaal richting Den Oever en 6.800 mvt/etmaal richting Den Helder
(RWS, 2019). De voorkeursintensiteiten volgens ‘Voorkeurskenmerken Duurzaam Veilig’ voor een
regionale stroomweg (1x2) liggen tussen 7.000 en 20.000 mvt/etmaal (zie bijlage A). De intensiteit van
beide richtingen overschrijdt deze voorkeursintensiteiten dus niet. In de periode 2014-2019 vonden
23 ongevallen plaats, waarvan 3 met letsel en 2 met dodelijke afloop: 1 dodelijk ongeval betrof een
kop/staart botsing en 1 dodelijk ongeval was een aanrijding met een vast voorwerp. 15 van de
23 ongevallen betroffen een kop/staartongeval.

Overzichtskaart

Hoofdrijbaan
• Dit deeltraject vormt 1 lange rechtstand zonder onderbreking. Bovendien is de vigerende
maximumsnelheid niet duidelijk voor de weggebruikers. Dit kan leiden tot colonnevorming
achter langzamer rijdend (vracht)verkeer, vetergang (slingeren), afleiding, vermoeidheid,
te korte volgafstand tot de voorligger of gevaarlijke inhaalgedrag.
• Het dwarsprofiel is te smal voor een regionale stroomweg met een maximumsnelheid van
100 km/u. De weg is daardoor weinig vergevingsgezind. Een verkeerde manoeuvre of kleine
stuurfout kan leiden tot (frontaal) aanrijdgevaar met tegemoetkomend verkeer. De geleiderail
staat bovendien op sommige plaatsen te dicht op de rijbaan.
• Wachtrijvorming van de rotonde kan terugslaan tot dit deeltraject. Dit kan gevaarlijke situaties
op de N99 en sluipverkeer op de naastgelegen Balgweg opleveren.
• Er is geen verlichting aanwezig. Dit zorgt voor minder goede geleiding in duisternis.
In combinatie met het smalle dwarsprofiel kan dit leiden tot gevaarlijke situaties.
• De vluchthavens zijn te smal ingericht. Bovendien is veel variatie tussen de vluchthavens.
• Kans op verdrinkingsgevaar bij niet afgeschermde watergang ondanks ligging buiten OVZ.
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Zeer groot risico

Probleemanalyse

Mogelijk te onderzoeken maatregelen
Hoofdrijbaan
• Er zijn 2 oplossingsrichtingen denkbaar: de huidige inrichting 100 km/u verbeteren met verbreden
dwarsprofiel, de weg herinrichten naar 80 GOW, of geen maatregelen nemen.
• Inrichten van veilige inhaalmogelijkheden. Wellicht is 2+1 rijstrook afwisselend een optie om de
inhaalmogelijkheid te bieden.
• Het aanbrengen van een fysieke rijrichtingscheiding.
• Aanbrengen bermverharding ter verbetering vergevingsgezindheid.
• Verbreden van de vluchthavens
• Afschermen van de watergang.

2.3.4

Rotonde aansluiting N249

Beschrijving
Dit deeltraject bevindt zich ter hoogte van de rotonde met de aansluiting naar de N249 (hmp. 8.7-8.9).
Het traject is ingericht als gebiedsontsluitingsweg buiten de bebouwde kom met een maximumsnelheid
van 70 km/u. De rijrichtingen zijn gescheiden door een ononderbroken asstreep. In de periode 2014-2019
hebben 2 UMS-ongevallen plaatsgevonden.

Overzichtskaart

Hoofdrijbaan
• Dit deeltraject is veilig ingericht.

Mogelijk te onderzoeken maatregelen
Hoofdrijbaan
• Geen veiligheidsmaatregelen nodig.
• Holistisch benaderen met N99 en N249.
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CONCLUSIE

Voor de delen van de N9, N99 en N250 en de parallelwegen die tot de scope van dit verkeersveiligheidsonderzoek behoren is in voorgaand hoofdstuk per deeltraject een probleemanalyse uitgevoerd. In dit laatste
hoofdstuk beschrijven we de problematiek op deze deeltrajecten in samenhang en vatten we de belangrijkste
verkeersveiligheidsproblemen en de te onderzoeken oplossingsrichtingen samen. Ook worden meekoppelkansen
en relevante ruimtelijke ontwikkelingen in de regio van de trajecten beschreven. Tot slot beschrijft dit hoofdstuk
globaal de conceptuele opzet van het risicogestuurde beoordelingskader op basis waarvan na uitwerking van
het kader in fase 2 verder te onderzoeken maatregelen bestudeerd kunnen worden.

3.1

Bevindingen probleemanalyse hoofdrijbaan N9, N99 en N250

In onderstaand figuur is de risicobeoordeling voor de onderscheiden deellocaties voor de hoofdrijbaan van
de N9, N99 en N250 weergegeven. De beste risicoklasse die door de risicomatrix (RWS, 2020) is toe te
kennen betreft de kleur geel; een gemiddeld risico. De geel gemarkeerde delen op de kaart betreffen dus
deeltrajecten waar een verkeerssituatie bestaat met kans op materiele schade en letsel. De deeltrajecten die
oranje en rood gemarkeerd zijn hebben de grootste verkeersveiligheidsrisico’s. De overzichtskaart laat zien
dat er op grote delen van de trajecten een groot tot zeer groot verkeersveiligheidsrisico bestaat. Een groot
risico (oranje) betreft deeltrajecten met een kans op ernstige verkeersgewonden. Een zeer groot risico (rood)
betreft deeltrajecten met kans op verkeersdoden. Op Afbeelding 3 zijn deze risico’s per deeltraject voor de
betreffende wegen weergegeven.

Afbeelding 3: Risicobeoordelingen per deeltraject op hoofdrijbaan N9, N99
en N250

Afbeelding 2: Risicobeoordelingen per deeltraject op hoofdrijbaan N9, N99 en N250

Deze bevindingen sluiten aan bij het resultaat van een vergelijking tussen het zogenoemde risicocijfer (aantal
slachtofferongevallen per miljard reizigerskilometer) van de N9 en de N99 met de andere (vergelijkbare)
rijkswegen in Nederland. Dit is een aanvullende analyse die uitgevoerd is op basis van RWS-data en is een
andere methode van de RWS-risicomatrix die in dit onderzoek gebruikt is. Onderstaande Figuur 3 toont deze
vergelijking.
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Figuur 3: Vergelijking van het risicocijfer (aantal slachtofferongevallen per miljard reizigerskilometer) van de N9 en de
N99 met andere, vergelijkbare rijkswegen in Nederland in periode 2015 t/m 2019. De absolute aantallen slachtofferongevallen betreffen N9; 63 om 246 en N99; 11 om 144 (Bron cijfers: RWS, analyse: Arcadis).

De linker grafiek laat zien dat het risicocijfer op de N9 hoger is dan op de andere vergelijkbare rijkswegen in
Nederland met een snelheidslimiet van 80 km/uur en een 2x1 wegindeling: 68 om 57 slachtofferongevallen per
miljard reizigerskilometer. Bij de vergelijking van het westelijke deel van de N99 met andere vergelijkbare
rijkswegen in Nederland met een snelheidslimiet van 100 km/uur en een 2x1 wegindeling is een nog groter
verschil zichtbaar: 73 om 31 slachtofferongevallen per miljard reizigerskilometer. Bij een slachtofferongeval
hebben 1 of meerdere betrokkenen (ernstig) letsel of dodelijk letsel. De N9 en de N99 hebben een hoger
verkeersveiligheidsrisico dan andere, vergelijkbare wegen in Nederland. Het deel van de N250 dat in
probleemanalyse onderzocht is betreft een provinciale weg, waardoor een vergelijking met andere (rijks)wegen
niet mogelijk is. Echter is wel een vergelijking met vergelijkbare provinciale wegen (80 km/uur en 2x1 wegindeling)
in Noord-Holland gemaakt in het EuroRAP-project van de ANWB (ANWB, 2019). Op basis van 2 methoden (een
risicoscore voor de weginrichting en een ongevallenscore) zijn alle provinciale wegen beoordeeld. Het deel van
de N250 dat tot de scope van dit onderzoek behoort wordt beoordeeld met een relatief risicoarme weginrichting
met een hoge ongevallenscore. De N250 behoort daarmee tot de 20% meest risicovolle 80 km/uur (2x1) N-wegen
in Noord-Holland.
Lange rechtstanden, gedrag en beperkte inhaalmogelijkheden
De voornaamste problematiek op basis waarvan deze risicobeoordeling tot stand komt, betreft de lange
rechtstanden met een eentonig wegbeeld en het ontbreken van veilige inhaalmogelijkheden. De combinatie
hiervan leidt tot ongewenst verkeersgedrag waarbij men als gevolg van onoplettendheid (afleiding, eentonigheid
en/of vermoeidheid) slingerend gedrag vertoont, onveilige inhaalmanoeuvres uitvoert, dicht op elkaar rijdt en er
colonnevorming ontstaat.
Vergevingsgezindheid
Deze problematiek in combinatie met een weginrichting die vanwege het ontbreken van fysieke rijrichtingscheiding,
veilige afscherming van obstakels binnen de OVZ en het ontbreken van verlichting, resulteert in een weinig
vergevingsgezinde weg waardoor (zeer) grote risico’s op ongevallen en ernstig (letsel) bestaat.
Doorkruisen bebouwde kom
Daarnaast loopt de N9 als doorgaande weg door 2 dorpskernen in Burgervlotbrug en St. Maartensvlotbrug als
GOW 50 km/u waarbij de doorgaande ontsluitingsfunctie van de weg niet strookt met de huidige kominrichting.
De komgrenzen op deze locaties zijn onverwacht en onveilig ingericht waarbij gerichte aanwijzingen (bijvoorbeeld
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in snelheidslimiet) ontbreken voor de weggebruiker. Bovendien komt de interactie met langzaam verkeer op deze
locaties onverwacht voor weggebruikers van de N9.
Hoge intensiteiten
De probleemanalyse toont ook aan dat er op delen van het traject hoge verkeersintensiteiten zijn die de
intensiteitswaarden uit de voorkeurskenmerken van Duurzaam Veilig voor een GOW bubeko 1x2 weg wel of net
niet overschrijden. Deze voorkeursintensiteiten zijn een indicator of het gebruik van de weg overeenkomt met het
type weg. Op delen van de N9 en het gehele traject van de N250 tot aan de Guldemondweg, is de intensiteit van
het verkeer dermate hoog is dat weggebruikers dichter op elkaar komen te rijden. Een mogelijk gevolg hiervan is
dat de kans op kop-staartongevallen toeneemt en de mogelijkheid om op veilige wijze in te halen afneemt.
Ongevallen
In de periode 2014-2019 vonden op de N9, N99 en N250 tezamen 350 geregistreerde ongevallen plaats, waarvan
7 dodelijke ongevallen en 64 ongevallen met (ernstig) letsel. De 350 ongevallen betroffen op de N9, N99 en N250
voornamelijk kop-staartongevallen: respectievelijk 31% (N9), 63% (N99) en 37% (N250). Van de 7 dodelijk
ongevallen waren er 4 van frontale aard, 1 kop-staart, 1 met een vast voorwerp en 1 eenzijdig ongeval.

3.2

Bevindingen probleemanalyse parallelwegen N9 en N250

In onderstaand afbeelding zijn de risicobeoordeling voor de onderscheiden deellocaties voor de parallelwegen
van de N9 en de N250 weergegeven. De overzichtskaart laat zien dat er op grote delen van de trajecten een
(zeer) groot verkeersveiligheidsrisico bestaat: dat zijn situaties met kans op ernstig gewonde en dodelijke
verkeersslachtoffers op de parallelwegen.

Afbeelding 3: Risicobeoordelingen per deeltraject op parallelwegen N9 en N250

Verouderde weginrichting
De voornaamste problematiek die leidt tot de vaststelling van deze risico’s betreffen de verouderde inrichting
van de parallelwegen op grote delen van het traject waarbij de juiste markering ontbreekt en de bermen
versleten zijn met kuil- en spoorvorming tot gevolg. Het ontbreken van kantmarkering zorgt voor een slechte
geleiding van de weg. Ook zijn er op meerdere deellocaties chicanes aanwezig om hoge snelheden te

voorkomen. De interactie van landbouw- en ander gemotoriseerd verkeer met fietsers bij deze chicanes is
risicovol.
Vergevingsgezindheid
De versleten berm en het ontbreken van kantmarkering leidt tot weinig vergevingsgezindheid van delen
van de parallelwegen en tot mogelijke bermongevallen. Het te smalle dwarsprofiel van de parallelwegen
op enkele deellocaties draagt ook negatief bij aan de vergevingsgezindheid van de weg.
Zichtblokkades
Uit de human factor analyse blijkt dat de zichtlijnen op sommige delen van de parallelwegen zeer beperkt
zijn door de aanwezigheid van bomen en bosschages. Als gevolg hiervan kan de weggebruiker niet goed
anticiperen op tegenliggers met mogelijke conflicten tot gevolg. Deze zichtblokkades spelen ook een rol bij
de chicanes waardoor automobilisten, of te hard rijdend landbouwverkeer, mogelijk verrast worden door
fietsverkeer dat de bocht doorkomt en pas laat opgemerkt wordt.
Onduidelijke voorrangsregeling
Een aantal kruisingen van de parallelweg met de hoofdrijbaan hebben een onduidelijke voorrangsregeling
die tot onduidelijke en mogelijk gevaarlijke situaties leiden. In combinatie met zichtblokkades en mogelijk
hoge snelheden kan de afloop van mogelijke ongevallen (zeer) ernstig zijn.
Oneigenlijk gebruik
Verder wordt de parallelweg ter hoogte van Knooppunt de Kooy richting Julianadorp oneigenlijk gebruikt
als doorsteek waarbij men ter hoogte van het tankstation de N9 weer oprijdt. De parallelweg is niet ingericht
voor dit gebruik en de interactie met langzaam verkeer kan tot gevaarlijke situaties leiden.
Ongevallen
In de periode 2014-2019 vonden op de parallelwegen van de N9 en de N250 tezamen 29 geregistreerde
ongevallen plaats, waarvan 1 dodelijk ongeval en 5 ongevallen met (ernstig) letsel. Dit betrof in 38% van
de ongevallen een flankongeval en in 21% een frontaal ongeval.

3.3

Te onderzoeken maatregelen

In de probleemanalyse zoals beschreven per deeltraject in Hoofdstuk 2 zijn oplossingsrichtingen genoemd
die in fase 2 van dit onderzoek onderzocht kunnen worden. Maatregelen kunnen infrastructureel van aard
zijn, maar ook gericht op handhaving of het gedrag van de weggebruiker. Samenvattend liggen de te
onderzoeken oplossingen voor de verkeersveiligheidsproblemen in de volgende mogelijke maatregelen:
Hoofdrijbaan N9

Parallelbaan N9

Verbreden van het wegprofiel met bermverharding en Wegprofiel herinrichten met kantmarkering en verwijderen
aanbrengen fysieke rijrichtingscheiding.
asmarkering
Creëren van veilige inhaalmogelijkheden op
kruisingen of door toepassing 2+1

Draagkrachtig maken van bermen

Objecten en watergangen binnen de OVZ
afschermen

Snoeien en rooien om zichtblokkade door bomen en
bosschages weg te nemen

Verwijderen van bushaltes

Voorrangsregeling bij kruisingen verduidelijken

Verkeersveiligheid op bestaande kruisingen
(Kogendijk, Stolpen,
’t Zand, Julianadorp Zuid / Noord) verbeteren. 2
mogelijke oplossingen: (turbo)rotondes aanleggen,
bestaande tracé aanpassen

Het verwijderen van het fietspad binnen OVZ langs
hoofdrijbaan en het fietsverkeer leiden via dorpskern of
parallelweg.

Kern Burgervlotbrug twee mogelijke oplossingen:
verleggen van de N9 om de kern heen, het
bestaande tracé aanpassen

Chicanes herinrichten met scheiding van fietsverkeer en
gemotoriseerd verkeerd of verwijderen en verticale
snelheidsremmer plaatsen

Kern St. Maartensvlotbrug 2 mogelijke oplossingen:
verleggen van de N9 om de kern heen, het
bestaande tracé aanpassen

Voorlichting en campagnes (MONO, BOB, Doortrappen,
Fietsverlichting)

Voorlichting en campagnes (MONO, BOB)

Handhaving op snelheid / ROI

Handhaving op snelheid / ROI
Verkeersmanagement (bijvoorbeeld bij
vakantieverkeer)
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Knooppunt De Kooy

Parallelweg

De Kooy: Aanleggen van turborotonde kan veilige
inhaalmogelijkheden en ongelijkvloerse kruising
voor langzaam verkeer

Omleggen van onwenselijke aansluiting parallelweg ter
hoogte van kruispunt N9/N250. De parallelweg richting
zuiden afsluiten voor gemotoriseerd verkeer evenals de
doorsteek bij het tankstation om sluiproute op te heffen.

Verkeersmanagement (bijvoorbeeld bij
vakantieverkeer)

Hoofdrijbaan N250

Parallelbaan N250

Verwijderen bushaltes

Draagkrachtig maken van de berm

Begin- en eindpunten van geleiderail uitbuigen

Watergang afschermen

Objecten en watergangen binnen de OVZ
afschermen

Overzichtelijker en veiliger maken van de kruising met de
Luchthavenweg en de uitrit van het vliegveld

Calamiteiteningangen op gewenste en veilige
manier herinrichten.

Wegprofiel herinrichten met kantmarkering en verwijderen
asmarkering

Kruising Guldemondweg: aanleg van een rotonde
met inhaalmogelijkheden

Voorlichting en campagnes (MONO, BOB, Doortrappen,
Fietsverlichting)

Verwijderen van bomen welke te dicht op de
rijbaan staan voor het aanleggen van een
geleiderail.

Handhaving op snelheid / ROI

Voorlichting en campagnes (MONO, BOB)
Handhaving op snelheid / ROI
Verkeersmanagement (bijvoorbeeld bij
vakantieverkeer)

Hoofdrijbaan N99
Omleggen van onwenselijke aansluiting met parallelweg ter hoogte van kruispunt N9/N250.
Kruispunt van de N99 met de Luchthavenweg: aanleg van een rotonde
Rotonde N99 ingang marineterrein: optimaliseren bestaande rotonde met veilige afwikkeling voor fietsverkeer
Rechtstand N99 rotonde marineterrein – rotonde Ewijcksluis: 2 oplossingen: de huidige inrichting 100 km/u
verbeteren met verbreden dwarsprofiel, betere bebording en vluchthavens, de weg herinrichten naar 80 GOW
Het aanbrengen van een fysieke rijrichtingscheiding.
Aanbrengen bermverharding ter verbetering vergevingsgezindheid.
Inrichten van veilige inhaalmogelijkheden. Wellicht is 2+1 rijstrook afwisselend een optie om de
inhaalmogelijkheid te bieden
Voorlichting en campagnes (MONO, BOB)
Handhaving op snelheid / ROI
Verkeersmanagement (bijvoorbeeld bij vakantieverkeer)

Bovengenoemde mogelijke oplossingsrichtingen van de problematiek op de betreffende wegen zijn slechts
een aanzet voor fase 2 van het onderzoek waarin deze maatregelen verder onderzocht en waarvan de
kansrijke maatregelen uitgewerkt kunnen worden.

3.4

Meekoppelkansen en geplande ruimtelijke ontwikkelingen

Vanuit de stakeholderbijeenkomsten en de ambtelijke begeleidingsgroep zijn een aantal ruimtelijke
ontwikkelingen, dan wel meekoppelkansen opgehaald. Dit zijn plannen of ontwikkelingen in de omgeving
van de N9, N99 en/of de N250 die op een logische manier (inhoud of planning) aan het onderzoek kunnen
worden gekoppeld, waardoor eventueel meerwaarde kan ontstaan.
Rijkswaterstaat heeft een grote onderhoudsopgave om de bestaande infrastructuur nu en in de komende
decennia te verjongen, vernieuwen en verduurzamen. De noodzaak voor deze aanpak is groot, omdat veel
bruggen, sluizen en tunnels zijn aangelegd vanaf de jaren ‘50 en nu het einde van hun levensduur naderen.
Deze grote opgave vraagt dat er wordt geïnvesteerd in een robuust netwerk en dat objecten – waar mogelijk
– groener en slimmer wordt gemaakt. De investering in de bestaande infrastructuur is van belang om de
betrouwbaarheid en de beschikbaarheid van (vaar)wegen te kunnen blijven garanderen. Twee van de
objecten die Rijkswaterstaat in dit kader de komende jaren aanpakt zijn de Kooybrug en de Balgzandbrug
nabij de N99. De plannen voor de realisatie van het groot onderhoud van de Kooybrug zijn inmiddels
afgerond. Voor de Balgzandbrug moet nog onderzocht wat de beste aanpak hiertoe is, de realisatie start
naar verwachting in 2023/2024. Bij dit onderzoek naar de Balgzandbrug worden eventuele
meekoppelkansen uit dit verkeersveiligheidsonderzoek meegenomen
Daarnaast wordt de Zeeweg tussen de N9 en Sint Maartenszee heringericht. Deze herinrichting vindt plaats
in het najaar van 2021 en moet de oost-westverbinding in de gemeente Schagen minder kwetsbaar en beter
berekend maken op de groeiende verkeersstroom. Meerdere lagen asfalt evenals de fundering van de weg
worden vervangen2.
In Petten, binnen de gemeente Schagen, wordt in de (nabije) toekomst ook de Pallas-reactor gerealiseerd
ter vervanging van de huidige Hoge Flux Reactor. Gedurende de bouwfase zal er veel vrachtverkeer
aanwezig zijn en is het belangrijk dat dit verkeer gebruik maakt van verkeersveilige routes en niet van
belangrijke fietsroutes of minder hoogwaardige wegen. De N9 zal hierbij gebruikt worden als
ontsluitingsroute voor het vrachtverkeer (Arcadis & NRG, 2020; Arcadis & NRG, 2017).
Op de N9 tussen Burgervlotbrug en St. Maartensvlotbrug vindt van 4 november 2019 tot en met januari 2021
een testfase plaats met trajectcontrole. Met trajectcontrole wordt de gemiddelde snelheid van weggebruikers
bepaald en kunnen hardrijders door het Openbaar Ministerie beboet worden. Medio januari 2021 zal het
systeem in werking treden.

3.5

Risicogestuurd beoordelingskader voor fase 2

In fase 2 van het onderzoek zal het risicogestuurde beoordelingskader vastgesteld worden. Hieronder wordt
een eerste aanzet hiertoe beschreven. Het uitgangspunt van het beoordelingskader is dat het een
hulpmiddel is om inzicht te krijgen in de knelpunten met het hoogste risico zodat dit een rol kan spelen bij de
prioritering van de maatregelen. In de praktijk is een maatregel echter niet altijd mogelijk en haalbaar,
vanwege bijvoorbeeld ruimte(gebrek), de kosten. Andersom geredeneerd kunnen er juist ook kansen
ontstaan voor maatregelen, mogelijk dat een efficiënte aanpak gekoppeld aan (groot)onderhoud bijvoorbeeld
een andere maatregel eerder mogelijk maakt. In het beoordelingskader is rekening gehouden met deze
criteria. In Tabel 1 is een conceptueel beoordelingskader uitgewerkt wat in fase 2 verder ontwikkeld en
vastgesteld wordt.

2

https://www.schagen.nl/sintmaartenszee/herinrichting-zeeweg_44549/
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In het beoordelingskader worden mogelijk onderstaande criteria onderscheiden:
Criterium

Beschrijving

• Risicobeoordeling naar risico-klasse uit Een deellocatie krijgt veel punten als deze een (zeer) groot risico
de probleemanalyse
kent.
• Daling risicoklasse als gevolg van de
maatregel

Per maatregel wordt ingeschat in hoeverre de maatregel het risico
wegneemt dan wel mitigeert. Dit geeft inzicht in welke mate de
risicoklasse verandert.

• Vermindering relevante (ernstige)
ongevallen door maatregel

Per maatregel wordt in beeld gebracht welke hoeveelheid en type
ongevallen voorkomen kan worden op de desbetreffende
deellocatie. Voor de effectinschatting per maatregel wordt de
database van MeerVeilig gebruikt.

• Kosteninschatting van de maatregelen

De geschatte kosten van de mogelijke maatregelen.

• Kosteneffectiviteit van de
(infrastructurele) maatregel

Van veel verkeersveiligheidsmaatregelen is op basis van evaluatie
bekend wat de kosteneffectiviteit is van de maatregelen. Op basis
van deze kennis schatten we per type maatregel de
kosteneffectiviteit in. Daar waar de kennis niet beschikbaar is,
schatten we de kosteneffectiviteit in samen met de expertgroep
waarmee we ook het ingevulde beoordelingskader doorlopen.

• Meekoppelkansen

Er wordt bekeken of een maatregel mee kan liften op reeds
geplande projecten.

• Effecten op de omgeving

Voor iedere maatregel wordt beoordeeld wat de effecten zijn op
het milieu, de natuur, het landschap en de ruimte die de maatregel
in beslag neemt.

• Draagvlak

Stakeholders uit de omgeving worden betrokken bij de mogelijke
oplossingsrichtingen en er wordt actief gevraagd naar hun visie om
inzicht te krijgen in het draagvlak voor de maatregel.

• Haalbaarheid van de maatregel

Aan de hand van een scan (checklist naar risico’s) van de situatie
bepalen we of de maatregelen eenvoudig uit te voeren zijn.
Een maatregel krijgt meer punten als deze met weinig risico’s
omgeven is.

Tabel 1 Eerste aanzet van mogelijke indicatoren van het conceptuele risicogestuurde beoordelingskader voor fase 2

BIJLAGE A: VOORKEURSINTENSITEITEN
Duurzaam Veilig is een visie (1998) om de verkeersveiligheid op Nederlandse wegen te verbeteren.
De gedachte achter het Duurzaam Veilig principe is dat men een afname in verkeersslachtoffers beoogd
door een wegsysteem waarin vorm, functie en gebruik op elkaar zijn afgestemd en waarbij men uitgaat van
de beperkte mogelijkheden van de verkeersdeelnemer. Duurzaam Veilig beschrijft ook voorkeurskenmerken
voor verschillende typen wegen zodat het gebruik in overeenstemming is met het soort weg. In onderstaande
tabel staan deze voorkeursintensiteiten weergegeven.

Figuur 4: Intensiteiten volgens de ‘Voorkeurskenmerken Duurzaam Veilig’
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BIJLAGE B: RISICOMATRIX RWS

Figuur 5 Risicomatrix ten behoeve van toekennen risicobeoordeling deellocaties (Bron: Kader Verkeersveiligheid,
RWS 2020)
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BIJLAGE D: GENODIGDEN STAKEHOLDERBIJEENKOMSTEN
ANWB
Dorpsraad Sint-Maarten en omstreken
Dorpsraad Burgerbrug
Dorpsraad Schoorl
De Kop Werkt!
Fietsersbond
Gemeente Den Helder
Gemeente Hollands Kroon
Gemeente Bergen
Gemeente Alkmaar
Gemeente Schagen
Gemeente Heiloo
Gemeente Texel
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging (KNMV)
Motorrijders Actie Groep (MAG)
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Ministerie van Defensie
Openbaar Ministerie
De Politie
Provincie Noord-Holland
Rijkswaterstaat
Veilig Verkeer Nederland (VVN)
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