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Deze toelichting strekt ter toelichting op het voorgenomen verkeersbesluit. 
 

 
1. Aanleiding ................................................................................................................... 2 

2. Verkeerskundige analyse: verkeersveiligheid ................................................................... 3 

2.1. Verkeersveiligheid algemeen ...................................................................................... 3 

2.1.1. Algemeen: verkeersveiligheid door weginrichting ................................................... 3 

2.1.2. Algemeen: verkeersveiligheid door omgevingsfactoren ........................................... 4 

2.2. Huidige situatieschets en gewenste situatie .................................................................. 4 

2.3. Gevolg in perspectief: omrijden .................................................................................. 4 

3. Verkeerssituatie: huidige en gewenste situatie - locatiespecifiek ........................................ 5 

3.1. Boekert: verkeersveiligheid en omgevingsfactoren ........................................................ 5 

3.2. Weren zwaar vrachtverkeer Boekert: het verwachte effect ............................................. 6 

3.3. Dr. Wijtemalaan ....................................................................................................... 7 

3.4. Weren zwaar vrachtverkeer Dr. Wijtemalaan: het verwachte effect ................................. 8 

3.5. Nieuweweg .............................................................................................................. 8 

3.6. Weren zwaar vrachtverkeer Nieuweweg: het verwachte effect ........................................ 9 

4. Gevolgen verkeersbesluit: Stede Broec ........................................................................... 9 

5. Beleid ......................................................................................................................... 9 

Nationaal – SPV2030 ........................................................................................................... 9 

Provinciaal ........................................................................................................................ 11 

Gemeentelijk – beleid van het College .................................................................................. 11 

6. Leefbaarheid ............................................................................................................. 12 

7. Bijlagen .................................................................................................................... 14 

 

  



 
2 

1. Aanleiding 
 

Gemeente Drechterland werkt aan de verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving. Om deze 

opgave te realiseren heeft de gemeente Drechterland in het bestuursakkoord ambities geformuleerd. 

De gemeente Drechterland wil een veilige gemeente zijn. Ook is als ambitie geformuleerd om de 

verkeersveiligheid nadrukkelijk een rol te laten spelen in de bestuursperiode vanwege de aanpak van 

de ‘Noord-Zuid-problematiek’. In de huidige situatie belast zwaar vrachtverkeer onnodig het wegennet 

van de gemeente Drechterland. 

 

In het bijbehorende uitvoeringsprogramma van het akkoord zijn nadere concrete beleidsambities 

geformuleerd, waaronder de optimalisatie van de weginfrastructuur. Om bij te dragen aan de 

voornoemde ambities is de volgende doelstelling geformuleerd: ‘’Terugdringen overlast zwaar verkeer 

in de kernen en ontmoedigen van niet noodzakelijk doorgaand vrachtverkeer in de kernen’’. 

 

Vanuit deze ambities uit het bestuursakkoord en de voornoemde geformuleerde doelstelling wordt 

ingezet op de terugdringing van vrachtverkeer in de kernen Oosterblokker, Westwoud en Hoogkarspel, 

welk verkeer geen herkomst of bestemming heeft. Dit is mogelijk gezien de ingebruikname van de 

N307 (Westfrisiaweg). Hierdoor bestaan er goede alternatieve routes zoals het provinciale wegennet 

of de (stedelijke) hoofdwegenstructuur. 

 

In juli 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders van Drechterland (hierna: het College) 

een voorgenomen verkeersbesluit gepubliceerd. Op deze voorgenomen verkeersbesluiten zijn destijds 

diverse zienswijzen ingediend. Dit gaf aanleiding om het voorgenomen verkeersbesluit nog niet vast te 

stellen en een gewijzigde voorgenomen verkeersbesluit te publiceren. Dit is gebeurd in januari 2020. 

Naar aanleiding van de zienswijzen die zijn ingediend op dit voorgenomen verkeersbesluit heeft het 

College nogmaals nader bezien of tegemoet kan worden gekomen aan de ingediende zienswijzen om 

zoveel mogelijk recht te doen aan de zienswijzen, zonder de voornoemde ambitie en doelstelling uit 

het oog te verliezen. Dit heeft geresulteerd in een wijziging van het voorgenomen verkeersbesluit. 

 

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het tweede voorgenomen verkeersbesluit zijn de 

volgende: 

1. De voorgenomen geslotenverklaring op de Zuiderdracht is komen te vervallen. 

2. In plaats van de eerdere voorgenomen geslotenverklaring op de Zuiderdracht is het College 

voornemens om hiervoor in de plaats te besluiten tot een geslotenverklaring op de Boekert. 

3. De voorgenomen geslotenverklaring op de Oosterblokker is komen te vervallen. 

4. De voorgenomen geslotenverklaring op de Dr. Wijtemalaan te wijzigen naar de voorgenomen 

geslotenverklaring zoals die was voorzien in het eerste voorgenomen verkeersbesluit. 
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2. Verkeerskundige analyse: verkeersveiligheid 

 
In de huidige situatie belast zwaar vrachtverkeer het wegennet van de gemeente Drechterland. Dit is 

een verkeerskundig ongewenste situatie vanuit het oogpunt van de verkeersveiligheid. De situatie 

wordt lokaal ook wel gekwalificeerd als ‘de noord-zuid-problematiek’. Het zware vrachtverkeer maakt 

gebruik van de noord-zuid-routes door de kernen van de gemeente Drechterland. Uit 

kentekenonderzoeken1 blijkt dat een aanzienlijk deel van dit zwaar vrachtverkeer ‘doorgaand 

vrachtverkeer’ is. 

 

2.1. Verkeersveiligheid algemeen 
 

2.1.1. Algemeen: verkeersveiligheid door weginrichting 
 

Uit oogpunt van de verkeersveiligheid kan scheiding van verkeerstromen (ontvlechten) wenselijk zijn. 

Het is wenselijk dat kwetsbare langzaam verkeersdeelnemers (fietsers, voetgangers) zoveel mogelijk 

worden gescheiden van gemotoriseerd verkeer. Zeker daar waar het gaat om vrachtverkeer geldt dit 

nog sterker, onder andere vanwege de dode-/blindehoek. Conflicten tussen gemotoriseerd verkeer en 

langzaam verkeersdeelnemers hebben bovendien vaak persoonlijk letsel als gevolg, waarbij het een 

feit van algemene bekendheid is dat de kans op (zwaar) letsel groter is bij een conflict tussen een 

langzaam verkeersdeelnemer en een vrachtauto.  

 

Ontvlechting is echter niet altijd wenselijk. Dit is afhankelijk van de wegcategorie. De landelijke trend is 

om binnen de bebouwde kom wegen hoofdzakelijk aan te wijzen als 30 km/u wegen2 (wegcategori-

sering ETW30 met verblijfsfunctie) en conform de CROW-richtlijnen3 als zodanig in te richten. Hier 

staat de verblijfsfunctie centraal waar langzaam verkeer en gemotoriseerd verkeer juist weer met 

elkaar wordt vermengd. 

 

Een van de uitgangspunten bij 30 km/u wegen is - waar mogelijk - de verkeersfunctie van een weg 

terug te brengen tot een verblijfsfunctie. Een goede oplossing daarbij is het weren van doorgaand 

gemotoriseerd verkeer, waaronder doorgaand zwaar vrachtverkeer. In 30 km/u-zones zou alleen 

bestemmingsverkeer moeten rijden. Wanneer de verblijfsfunctie van de weg niet in overeenstemming 

is met het aandeel gemotoriseerd verkeer, dan wordt er gezocht naar alternatieve verkeersroutes om 

de verkeersintensiteiten van het gemotoriseerde verkeer te verminderen. 

Goede veilige en alternatieve routes binnen een gemeente zijn er wanneer er bijvoorbeeld een goede 

ringstructuur aanwezig is. In die situatie kan ingezet worden op sturing van gemotoriseerd verkeer, 

waaronder zwaar vrachtverkeer, op het gebruik van de provinciale ‘ringstructuur’. Naast de functie van 

een 30 km/u weg bepaalt ook het dwarsprofiel (beschikbare passeerruimte) in belangrijke mate de 

verkeersveiligheid. 

  

                                                
1 Bijlage 1 van deze toelichting: Kentekenonderzoek Connection Systems dec.2018, febr. 2019 
2 Bron: Kennisplatform CROW – afwegingskader 30 km/u 
3 Bron: CROW publicatie 315 “Basiskenmerken wegontwerp, categorisering en inrichting van wegen”, oktober 2012. 



 
4 

 

2.1.2. Algemeen: verkeersveiligheid door omgevingsfactoren 
 

Behalve de weginrichting kunnen ook omgevingsfactoren de verkeersveiligheid beïnvloeden. Zo is het 

een bekend feit dat de aanwezigheid van een spoorlijn op maaiveldniveau een barrière voor diverse 

verkeersstromen binnen een gemeente kan zijn. 

 

2.2. Huidige situatieschets en gewenste situatie 
 

In de huidige situatie belast zwaar vrachtverkeer het wegennet van de gemeente Drechterland. Dit is 

verkeerskundig onwenselijk. In paragraaf 3 wordt dit per locatie kort toegelicht.  De locaties van de 

geslotenverklaringen liggen nabij de spoorlijn Hoorn-Enkhuizen. De spoorlijn ligt als een centrale 

‘waterscheiding’ in westelijke en oostelijke richting dwars door de gemeente Drechterland. Parallel 

aan deze spoorlijn lopen ten noorden en ten zuiden goede provinciale wegverbindingen zoals de 

Westfrisiaweg (N307), de N506 (Blokdijk/De Hout) en de N505 (Drechterlandseweg). 

 

Bedrijventerreinen zouden via de kortste routes richting hoofdwegenstructuren haar vrachtverkeer 

moeten ontsluiten. Wanneer zwaar vrachtverkeer zo snel mogelijk van het gemeentelijk wegennet 

verdwijnt, nemen de kansen op conflicten tussen vrachtauto’s en andere verkeersdeelnemers af. 

Het minimaliseren van een ongevalskans is vooral van belang voor kwetsbare langzaam 

verkeersdeelnemers (fietsers, voetgangers). Een verkeersongeval tussen een vrachtauto en een 

langzaam verkeersdeelnemer kent vaak een ernstige afloop. 

 

Met de aanwezige ‘ringstructuur’ van provinciale wegen in combinatie met de aanwezige spoorlijn 

liggen er grote kansen om doorgaand zwaar vrachtverkeer in de gemeente te weren en af te wikkelen 

op de daarvoor bestemde provinciale hoofdwegenstructuur. Landbouwverkeer daarentegen zal altijd 

worden afgewikkeld via het gemeentelijk wegennet,  omdat landbouwvoertuigen niet op provinciale 

wegen mogen rijden. Door de ‘ringstructuur’ met alle radiale gemeentelijke wegverbindingen wordt de 

bereikbaarheid van alle woonadressen en bedrijven gegarandeerd voor al het gemotoriseerd verkeer. 

Vanuit die gedachtegang is de keuze gemaakt om op de voorgenomen locaties een geslotenverklaring 

in te stellen voor zwaar vrachtverkeer. 

 

2.3. Gevolg in perspectief: omrijden 
 

Omrijden is voor gemotoriseerd verkeer qua tijdsfactor minder zwaarwegend dan voor langzaam 

verkeer. Het mag verder duidelijk zijn dat op lange afstandsritten auto’s en vrachtauto’s op regionale 

schaal eerder keuzes kunnen maken om een alternatieve route te nemen. Omrijdafstanden moeten 

derhalve in het juiste perspectief worden geplaatst. Om de omrijdafstanden in perspectief te plaatsen 

zijn verkeerskundig de omrijdafstanden in beeld gebracht. Verwezen wordt naar bijlage 2 van deze 

toelichting.4 Wanneer het omrijden van verkeer een positieve bijdrage levert aan de verkeersveiligheid 

is dit aanbevelenswaardig. 

 

 

                                                
4 Bijlage 2 van deze toelichting: afstanden en omrijdroutes 
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3. Verkeerssituatie: huidige en gewenste situatie - locatiespecifiek 
 

In deze paragraaf is kort de huidige verkeerssituatie uiteengezet in relatie tot de verkeersveiligheid. 

Volledigheidshalve is ook een foto-impressie5 gemaakt, waarin de huidige situaties zijn weergegeven. 

De foto-impressie is als bijlage 3 bij deze toelichting gevoegd. 
 

3.1. Boekert: verkeersveiligheid en omgevingsfactoren 

 

Verkeersveiligheid: weginrichting en verkeersintensiteit 

De Boekert kent een wettelijk toegestane snelheid van 30 km/u en de rijbaan heeft een beperkt 

breedteprofiel. Het breedteprofiel van Boekert bedraagt ca. 6,80 meter. Deze weg zou in principe een 

verblijfsfunctie -erftoegangsweg (ETW30)- moeten vervullen. Deze functie van de Boekert staat echter 

onder druk door de aanwezige motorvoertuigen en het hoge aandeel vrachtverkeer. Dit komt mede 

doordat de Boekert een verbindingsweg is tussen de Noorderdracht, Westerblokker, Oosterblokker en 

de Zuiderdracht. Hierdoor ontstaat er ook een directe verbinding tussen de provinciale wegen 

Westfrisiaweg (N307) in het noorden en de Blokdijk (N506) in het zuiden. De verkeersintensiteiten van 

de Boekert bedragen zo’n 7.000 à 8.000 motorvoertuigen per etmaal6. Binnen het principe van 

Duurzaam Veilig (SWOV) wordt als richtlijn voor een erftoegangsweg in de bebouwde kom een 

verkeersintensiteit van < 5.000 motorvoertuigen per etmaal gehanteerd. 

 

Met de informatie uit het kentekenonderzoek van Connection Systems is een verkeerskundige analyse 

gemaakt met betrekking tot het aandeel (zwaar) vrachtverkeer in de Boekert7. Het aantal lichte 

vrachtauto’s ligt bij dit onderzoek rond de 1.300 voertuigen en het aantal zware vrachtauto’s bedraagt 

bijna 300 voertuigen. Aangezien geen panden met een verkeersaantrekkende werking voor 

vrachtverkeer in de Boekert zijn gelegen, kwalificeert dit verkeer zich als doorgaand vrachtverkeer. 

Van de 300 zware vrachtauto’s zijn er ook nog zo’n 120 zware vrachtauto’s die geen enkele 

bestemming hebben in de directe nabijheid van de Boekert. Zo ook niet voor bedrijventerrein 

Gildenweg en omgeving. 

 

Vanwege deze situatie is het niet mogelijk om een passend wegontwerp (ETW30) conform CROW-

richtlijnen met verblijfsfunctie te realiseren. De huidige verkeersbelastingen en samenstelling van het 

verkeer (mn. zwaar vrachtverkeer), staan een goed en veilig ETW30-wegontwerp met een 

verblijfsfunctie in de weg. 

 

Omgeving 

In de omgeving waarbinnen de Boekert is gelegen, is een spoorwegovergang aanwezig. Deze is in het 

midden gelegen. Wanneer deze spoorwegovergang gesloten is, kan er een onoverzichtelijke en 

gevaarlijke situatie ontstaan. (Brom-)fietsers kunnen gemakkelijk verdwijnen in dode-/blindehoeken 

van zwaar vrachtverkeer. Dit wordt nog verkeersgevaarlijker wanneer (brom-)fietsverkeer langszij gaat 

rijden. 

 

 

                                                
5 Bijlage 3 van deze toelichting: Foto-impressie huidige situaties  
6 Bijlage 4 van deze toelichting: verkeerstellingen Boekert 
7 Bijlage 5 van deze toelichting: verkeerskundige analyse (zwaar) vrachtverkeer Boekert 
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Twee straten zijn aangesloten op de Boekert: de Noorderdracht en de Zuiderdracht. Voor de 

Noorderdracht geldt een wettelijk toegestane snelheid van 50 km/u. De verkeersintensiteiten 

bedragen 3.500-4.000 motorvoertuigen per etmaal8. De Noordracht heeft een breedteprofiel van 6,00 

à 6,50 meter. Binnen dit breedteprofiel zijn fietsstroken opgenomen. Het fietsverkeer op de 

Noorderdracht geniet hier dus geen fysieke bescherming van het passerend gemotoriseerd verkeer. 

Zeker bij de passage van een vrachtauto met een fietser zal deze laatste zich subjectief (gevoelsmatig) 

onveilig voelen. De Noorderdracht kenmerkt zich verder als een weg met relatief lange rechtstanden. 

Omdat het doorzicht niet direct wordt belemmerd, kan dit de snelheid van het gemotoriseerd verkeer 

enigszins in negatieve zin beïnvloeden. 

 

Ook voor de Zuiderdracht geldt een wettelijk toegestane snelheid van 50 km/u. De verkeersintensi-

teiten bedragen zo’n 3.500 motorvoertuigen per etmaal9. Het breedteprofiel van deze weg ligt rond de 

5,50 meter. Mede door het kronkelige lengteprofiel en de relatief krappe rijbaanbreedte drukt dit de 

snelheid van het gemotoriseerd verkeer op natuurlijke wijze. Aan de oostzijde van de Zuiderdracht is 

een vrijliggend tweerichtingen bereden fietspad gelegen. De fietser wordt hier enigszins beschermd 

van langsrijdend gemotoriseerd verkeer door de aanwezige groenstrook. Deze groenstrook is verder 

voorzien van een bomenrij. Deze vrijliggende fietsvoorziening van de Zuiderdracht is uit 

verkeersveiligheidsoogpunt voor fietsers een groot voordeel omdat conflictkansen met gemotoriseerd 

verkeer in vergelijking tot de verkeerssituaties Boekert en Noorderdracht kleiner is. 

 

3.2. Weren zwaar vrachtverkeer Boekert: het verwachte effect 
 

Het is wenselijk dat het aandeel vrachtverkeer drastisch afneemt in de Boekert. Vanwege de huidige 

situatie is het niet mogelijk om een passend wegontwerp (ETW30) conform CROW-richtlijnen met 

verblijfsfunctie te realiseren. Door zwaar vrachtverkeer op deze weg te weren ontstaan er kansen om 

wel tot een passend wegontwerp te komen. Dit is dan ook een te verwachte effect van deze 

maatregel. Andere effecten zijn de verbetering van de verblijfskwaliteit en de algehele 

verkeersveiligheid in deze straat. 

 

In perspectief tot de omgeving is het te verwachte effect dat aanliggende straten worden ontlast. Circa 

120 zware vrachtauto’s - zonder lokale bestemming in de omgeving- zullen namelijk een andere route 

volgen. 

 

Er is overwogen om een fysieke afsluiting te realiseren, echter omdat de Boekert altijd toegankelijk 

moet blijven voor calamiteitenverkeer is een fysieke afsluiting voor zwaar vrachtverkeer niet mogelijk. 

Verder moeten landbouwvoertuigen gebruik kunnen blijven maken van deze weg, mede omdat de 

provinciale ‘ringstructuur’ geen alternatief biedt voor landbouwverkeer (uitgezonderd parallelwegen). 

Landbouwvoertuigen zullen daarom gebruik moeten blijven maken van het gemeentelijk wegennet. 

 

Om bij te dragen aan de verkeersveiligheid, invulling te geven aan de ambitie en invulling te geven aan 

de doelstelling van de gemeente, moet het weren van zwaar vrachtverkeer in de Boekert worden 

                                                
8 Bijlage 6 van deze toelichting: Verkeerstellingen Noorderdracht 
9 Bijlage 7 van deze toelichting: Verkeerstellingen Zuiderdracht 
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uitgevoerd door middel van het plaatsen van verkeersborden model C7; geslotenverklaring 

vrachtauto’s.10 

 

De keuze voor de geslotenverklaring is van invloed op de bereikbaarheid van het bedrijventerrein 

Gildenweg. Het gevolg van de keuze voor een geslotenverklaring is  dat het bedrijventerrein Gildenweg 

hierdoor alleen toegankelijk is vanaf de Zuiderdracht. Met de gegevens uit het kentekenonderzoek is 

een analyse gemaakt van de verkeersbelastingen11 op de Zuiderdracht. Er wordt een vergelijking 

gemaakt waarbij de Boekert toegankelijk is voor zwaar vrachtverkeer (huidige situatie) en een waarbij 

de geslotenverklaring van zwaar vrachtverkeer van kracht is. Uit deze verkeersanalyse blijkt dat met 

gebruikmaking van de Boekert het aantal zware vrachtauto’s ca. 240 stuks bedraagt en bij een 

geslotenverklaring voor zware vrachtauto’s op de Boekert er dan ca. 140 zware voertuigen op de 

Zuiderdracht rijden. Zoals eerder gezegd vervalt al het zware doorgaande vrachtverkeer tussen de 

provinciale wegen N307-Westfrisiaweg en N506-Blokdijk bekend is als de noord-zuidproblematiek. 

 

3.3. Dr. Wijtemalaan 
 

Verkeersveiligheid: weginrichting en verkeersintensiteit 

Op het overgrote deel van de Dr. Wijtemalaan geldt een wettelijk toegestane snelheid van 50 km/uur. 

In de kern van Westwoud is een 30 km/u-zone  van kracht. De weg is ca. 5,90 meter breedte en is over 

de gehele lengte voorzien van fietssuggestiestroken. Fietsverkeer van en naar Westwoud heeft geen 

alternatieve fietsroute voor de Dr. Wijtemalaan. Hier is dus altijd menging van gemotoriseerd verkeer 

en fietsverkeer een feit. Weren van doorgaand verkeer vrachtverkeer is hier dus ook gewenst om 

conflictkansen met langzaam verkeersdeelnemers te minimaliseren. De afsluiting van de Dr. 

Wijtemalaan moet verder in perspectief worden geplaatst met de afsluiting van de Boekert. Zonder 

afsluiting zal Dr. Wijtemalaan een alternatieve parallelle vrachtverkeerroute worden voor verkeer 

(waterbedeffect) van de Boekert. Hierdoor zou het ETW30-wegontwerp van Westwoud met een 

verblijfsfunctie onder druk komen te staan. 

 

Omgeving 

Ten noorden van de Dr. Wijtemalaan ligt het Laantje. Deze weg sluit in noordelijke richting aan op de 

provinciale N307 (Westfrisiaweg). Voor het Laantje is vanaf het kruispunt Dr.Wijtemalaan tot aan de 

Bootsgezellenweg een 30 km/u-zone ingesteld. Noordelijk van de Bootsgezellenweg geldt hier een 

maximum snelheid van 50 km/u. De weg heeft ook een profielbreedte van ca. 5,90 meter en hier zijn 

eveneens fietssuggestiestroken aangebracht. 

 

Ten zuiden van de Dr. Wijtemalaan ligt het Zittend. Deze weg sluit in zuidelijke richting aan op de 

provinciale N506 (Blokdijk). Het noordelijke gedeelte van het Zittend waar ook de meeste bebouwing 

aan gelegen is, kent een wettelijk toegestane snelheid van 50 km/u. Verder naar het zuiden richting de 

N506 mag er 60 km/u worden gereden. Het noordelijke deel van het Zittend is voorzien van 

fietsstroken en het overgrote deel van de weg heeft géén fietsvoorzieningen tot aan de kruising met 

de provinciale weg N506. Om deze reden is deze weg ook minder geschikt voor menging van fiets- en 

gemotoriseerd verkeer. 

 

                                                
10 Bijlage 8 van deze toelichting: situatietekening geslotenverklaring vrachtauto’s Boekert 
11 Bijlage 9 van deze toelichting: Verkeersanalyse verkeersbelastingen Zuiderdracht zonder/met afsluiting Boekert 
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3.4. Weren zwaar vrachtverkeer Dr. Wijtemalaan: het verwachte effect  

 

Door het afsluiten van de spoorwegovergang Doctor Wijtemalaan12 moet al het zwaar vrachtverkeer 

van het industriegebied Westwoud (Industrieweg) via het noorden naar de Westfrisiaweg (N307) 

rijden. Bij het voorgenomen verkeersbesluit van 8 januari 2020 was voorgesteld om hier het wegvak 

Dr. Wijtemalaan gelegen tussen het Wijzenddijkje en Dr.Wijtemalaan huisnummer 31 af te sluiten voor 

zwaar vrachtverkeer. Dit voornemen werd door verschillende bedrijven van het Westwoudse 

industriegebied in hun zienswijze aangegeven als ongewenst. Hiermee zou de directe verbinding van 

het bedrijventerrein met de Westfrisiaweg (N307) komen te vervallen, die voor hun bedrijfsvoering 

qua verkeersontsluiting juist zo’n belangrijke functie vervult. De Westfrisiaweg is voor een vlotte 

doorstroming van het verkeer door de provincie aangelegd en sluit ook direct aan op de A7. 

Het valt echter niet te ontkennen dat het kruispunt Dr. Wijtemalaan, Laantje, Dr. Nuijensstraat beperkt 

doorzicht heeft en ruimtelijke beperkingen kent. Dit geldt natuurlijk niet alleen voor vracht- en 

landbouw-verkeer, maar ook voor alle overige verkeersdeelnemers die deze kruising gebruiken. Door 

plaatselijke bekendheid van de weggebruikers zal deze ‘bottleneck’ overwegend voorzichtig worden 

benaderd. Oneigenlijk zwaar vrachtverkeer (zonder bestemming bedrijventerrein Industrieweg – 

Westwoud) wordt hiermee voorkomen. Hiermee wordt ook het zogenaamde waterbedeffect van de 

afsluiting Boekert voorkomen. 

 

3.5. Nieuweweg 
 

De Nieuweweg kenmerkt zich  hoofdzakelijk als woongebied. In het directe invloedsgebied van de 

geslotenverklaring is slechts één bedrijf (bakkerij ’t Broodhuys) gelegen. Desalniettemin vervult de 

Nieuweweg een dubbele functie.  Enerzijds fungeert de weg als een ontsluitingsweg voor noord-

zuidverkeer (vice versa) met bijbehorend gebruik en anderzijds is de weg een woonstraat die een meer 

ontsluitende erffunctie heeft. Dit vertaalt zich in allerlei dilemma’s over gebruik en inrichting. De weg 

kent onder andere een snelheidsregime van 30 km/u, maar heeft de uitstraling van een 50 km/u-weg 

en ook de V85 snelheid lag in 2017 met 46 km/u dichter bij de 50 km/u dan 30 km/u. Het grootste 

knelpunt op de Nieuweweg is daarom ook deze dubbele functie. Hier is echter weinig aan te 

veranderen door de ligging. Tijdens een verkeersonderzoek (kruispunttelling) Nieuweweg-Streekweg is 

geconstateerd dat er in 2019 ca. 100 vrachtauto’s per dag gebruik maken van de Nieuweweg. Dit 

aandeel vrachtverkeer heeft gezien de voorzieningen in de Nieuweweg geen directe bestemming en 

kan al zodanig als ongewenst doorgaand vrachtverkeer worden beschouwd. 

 

Gezien de voornoemde inrichting en functie is het wenselijk om de weg zodanig in te richten dat 

doorgaand zwaar vrachtverkeer in ieder geval wordt geweerd13 en een waterbedeffect voorkomt. 

  

                                                
12 Bijlage 10 van deze toelichting: situatietekening geslotenverklaring vrachtauto’s Dr. Wijtemalaan 
13 Bijlage 11 van deze toelichting: situatietekening geslotenverklaring vrachtauto’s Nieuweweg 
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3.6. Weren zwaar vrachtverkeer Nieuweweg: het verwachte effect 
 

Thans zijn enkele ‘tijdelijke’ voorstellen in voorbereiding om de snelheid op deze weg te verminderen 

en die na één jaar worden geëvalueerd.  Door zwaar vrachtverkeer alhier nu te verbieden, liggen er 

voor definitieve wegaanpassingen betere randvoorwaarden en uitgangspunten om te komen tot een 

aanscherping van de ‘tijdelijke’ verkeerskundige oplossing. 

 

Wanneer deze afsluiting wordt gerealiseerd liggen er namelijk kansen om de 30km-zone van de 

Nieuweweg beter te ondersteunen met verkeerskundige maatregelen. Deze weg heeft nu een 

rechtstand vanaf de spoorwegovergang tot de Streekweg. Als het zwaar vrachtverkeer wordt geweerd 

zijn andersoortige of aanvullende snelheidsremmende voorzieningen denkbaar op deze weg. 

 

4. Gevolgen verkeersbesluit: Stede Broec 
 

In de dialoog met omliggende gemeenten zijn vanuit de gemeente Stede Broec eerder zorgen geuit 

vanwege de vrees voor verkeersoverlast van vrachtauto’s vanuit Drechterland. Deze overlast acht het 

College van de gemeente Drechterland echter niet aannemelijk. Vrachtauto’s vanuit Drechterland 

mogen in de huidige situatie niet in oostelijke richting het historische lint van Stede Broec berijden. 

Gemeente Stede Broec heeft hiervoor een geslotenverklaring voor zwaar vrachtverkeer ingesteld. 

 

Ter verdere verificatie heeft praktijkonderzoek plaatsgevonden naar de huidige situatie. 

Bedrijventerrein Oosterwijzend (Hoogkarspel) heeft een eigen keerlus mogelijkheid. Hierdoor kunnen 

vrachtbewegingen eenvoudig worden afgewikkeld via de Houterweg/Slimweg naar de Westfrisiaweg 

(N307). Een bedrijf dat geen gebruik kan maken van de keerlus op bedrijventerrein Oosterwijzend is 

Bakker dé Houthandel. Aangezien alle laad-/loshandelingen van dit bedrijf plaatsvinden aan de 

oostzijde van het bedrijventerrein kunnen zij zwaar vrachtverkeer niet terugsturen via de Houterweg. 

Achteruitrijden en/of keren op deze weg met fietsende schooljeugd richting het Martinuscollege in de 

gemeente Stede Broec is ongewenst. Met de logistiek manager van de houthandel is contact geweest 

en zij hebben aangegeven aan dat altijd de route Oosterwijzend – Voetakkers wordt gevolgd richting 

de Westfrisiaweg (N307). Vanuit het bedrijventerrein Oosterwijzend is het aldus ook niet aannemelijk 

dat vrachtverkeer zonder bestemming in Stede Broec een route via het Stede Broecse wegennet gaat 

zoeken. 

 

5. Beleid 
 

In deze paragraaf is ook de beleidsmatige kant beschouwd. Het weren van doorgaand zwaar 

vrachtverkeer is passend binnen de beleidsopgaven op nationaal, provinciaal en gemeentelijk niveau. 

Het voor dit besluit relevante beleidskader betreft: 

 

Nationaal – SPV2030 

In het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 (SPV2030) is de ambitie neergelegd om te komen tot 

nul verkeersslachtoffers. Hiermee geeft het SPV2030 richting aan beleid. In het SPV2030 zijn negen 
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beleidsthema’s benoemd. De voorziene oplossingsrichting in het besluit sluit goed aan bij deze 

thema’s. 

De belangrijkste thema’s zijn: 

 

• Veilige infrastructuur 

De SPV2030 onderkent dat een veilige inrichting van wegen en fietspaden een voorwaarde is voor een 

veilige afwikkeling van het verkeer. De SPV2030 geeft aan dat een veilige ingerichte weg ongevallen 

kan voorkomen en letselernst van eventuele ongevallen kan beperken, hetgeen aansluit bij de 

veiligheidsvisie Duurzaam Veilig. 

 

In de SPV2030 worden de gemeentelijke wegen genoemd waarop in absolute zin de meeste 

ongevallen voorkomen. De hoge mate van interactie tussen verkeersdeelnemers en de (toename van 

de) hoeveelheid kwetsbare verkeersdeelnemers, zoals fietsers, speelt hierbij een rol. 

 

Gestreefd wordt dat in 2030 er een significante verbetering bereikt is in de veilige inrichting van 

infrastructuur in heel Nederland. 

 

Het weren van zwaar vrachtverkeer draagt bij aan de verbetering van de veilige inrichting van de 

infrastructuur. De huidige verkeersbelastingen staan een goed ontwerp conform de CROW-richtlijnen 

in de weg. Verwezen wordt naar paragraaf 3. Een van de uitgangspunten bij 30 km-zones is dat 

doorgaand autoverkeer wordt geweerd. Het weren van zwaar vrachtverkeer sluit hierop aan. 

 

• Heterogeniteit in het verkeer 

De SPV2030 onderkent dat in stedelijke gebieden de ruimte beperkt is en het druk is op de weg, het 

fietspad en het voetpad. De SPV2030 geeft aan dat de drukte toeneemt de komende jaren door 

verdere verstedelijking en groeiende mobiliteit. Dit met tot gevolg dat er meer potentiële 

ontmoetingen en conflicten tussen weggebruikers ontstaan. 

 

In de SPV2030 worden de verschillen in vervoerswijzen genoemd, welke zonder maatregelen leidt tot 

een verhoogd ongevalsrisico voor verkeersdeelnemers. Dit brengt volgens de SPV2030 ook een risico 

met zich mee voor wat betreft letsel en de ernst daarvan voor de lichtere en langzamere 

verkeersdeelnemers naarmate de massa- en snelheidsverschillen tussen de verkeersdeelnemers groter 

zijn. 

 

Een van de concrete gewenste resultaten is de inrichting van het verkeerssysteem op een wijze dat het 

veilig gedrag en veilige interacties tussen verschillende modaliteiten stimuleert. 

 

De maatregel stimuleert een veilige interactie. Het zwaar vrachtverkeer wordt geweerd, hetgeen 

bijdraagt aan minder interacties. Langzaam verkeer geniet bescherming door te voorkomen dat er 

interactie plaatsvindt met zwaar verkeer. 

 

• Kwetsbare verkeersdeelnemers 

In de SPV2030 wordt onderkend dat langzaam verkeersdeelnemers kwetsbaarder zijn dan anderen in 

het verkeer, hetgeen risico’s met zich meebrengt die effect hebben op de kans op en de ernst van 

ongevallen. 
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In de SPV2030 wordt aangegeven dat onbeschermde modaliteiten en kwetsbare groepen een 

verhoogd ongevalsrisico hebben in het verkeer. 

 

Een van de resultaten is dat bij het (her)ontwerp van infrastructuur de kenmerken gelden van 

kwetsbare verkeersdeelnemers (o.a. kinderen, senioren) als ontwerpcriterium. Vanuit deze 

gedachtegang is de maatregel om zwaar vrachtverkeer passend. De kwetsbare verkeersdeelnemers 

worden beschermd nu zij op hun gedeelte van de weg in beginsel geen rekening hoeven te houden 

met zwaar vrachtverkeer. 
 

Provinciaal 

Omgevingsvisie NH 2050 en Beleidskader Verkeersmanagement 

De provincie Noord-Holland ziet het wegennetwerk in Noord-Holland, ongeacht van welke 

wegbeheerder, als één geheel. In de omgevingsvisie is aangegeven dat verkeer dat niet in de centra en 

hun werkgebieden hoeft te zijn in die situatie zoveel mogelijk wordt omgeleid. In de omgevingsvisie 

wordt over de metropool aangegeven dat de A7 meer en meer de doorgaande route door de 

metropool wordt. Tezamen met de A7 maakt onder meer de Westfrisiaweg (thans ook bekend als 

N307) onderdeel uit van de hoofdwegenstructuur voor ‘het doorgaand verkeer om de stad’. In het 

beleidskader verkeersmaatregelen is de weg ook gekwalificeerd als een VM+ weg. Dergelijke wegen 

worden gezien als een regionale en stedelijke verbindingsweg. Bovendien vormen dergelijke wegen 

ook een verbindingen tussen economische centra en woongebieden. 

 

In dat kader past de geslotenverklaring op de locaties voor zwaar vrachtverkeer goed in dit provinciale 

kader. Immers met de geslotenverklaring op de drie locaties wordt doorgaand vrachtverkeer actief 

gestuurd om te kiezen voor een route over de hoofdwegenstructuur. 

 

Gemeentelijk – beleid van het College 

Binnen de gemeente Drechterland is er de wens om het vrachtverkeer in de woonkernen 

Oosterblokker, Westwoud en Hoogkarspel terug te dringen.  In de huidige situatie is de totale 

intensiteit op de locaties boven de door de gemeente hanteerde acceptabele wegcapaciteit. 

 

De wens om het vrachtverkeer terug te dringen is vastgelegd in het bestuursakkoord en het 

maatschappelijk akkoord. Door de gemeenteraad is in zowel het bestuursakkoord als het 

maatschappelijk akkoord is vastgelegd dat vanaf november 2018, vrachtverkeer dat geen herkomst of 

bestemming heeft in de kernen Oosterblokker, Westwoud en Hoogkarspel wordt teruggedrongen. Zo 

is in het  bestuursakkoord bepaald dat na de ingebruikname van de N307 (N23) onderzoek plaatsvindt 

naar wat de best mogelijke oplossing is om de Noord-Zuid-problematiek aan te pakken. Aangegeven 

wordt dat in ieder geval na de ingebruikname van de N307 (N23), wordt gekeken hoe het 

vrachtverkeer in de kernen kan worden teruggedrongen. Ook in het maatschappelijk akkoord is dit 

standpunt herhaald. 

 

Met de openstelling (2018) van de Westfrisiaweg is er voor het doorgaande (vracht)verkeer in principe 

een ringstructuur ontstaan om de dorpskernen. Voor de gemeente Drechterland bestaat de 

provinciale wegenstructuur (de bovenliggende wegenstructuren) nu uit de N23-Westfrisiaweg (N307) 

en de overige omliggende provinciale wegen (N506, N505). 
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Dit verkeersbesluit geeft hier nu verder invulling aan hetgeen is verwoord in de eerdergenoemde 

akkoorden. Deze inzet om vrachtverkeer terug te dringen in de dorpskernen vindt met name plaats 

vanuit oogpunt van de verkeersveiligheid. 

 

De locaties van de geslotenverklaringen is gekozen vanwege de aanwezigheid van de spoorlijn Hoorn-

Enkhuizen. De gemeente kent een drietal spoorwegovergangen te weten: Boekert, Doctor 

Wijtemalaan en de Nieuweweg. De aanwezigheid van een spoorlijn is vaak een barrièrewerking voor 

diverse verkeersstromen binnen gemeenten.  Door op de locaties van de spoorwegovergangen in te 

grijpen liggen er oplossingen om het zware doorgaande vrachtverkeer te weren en kan tegelijkertijd 

op een positieve manier gebruik worden gemaakt van de barrièrewerking die de spoorlijn Hoorn-

Enkhuizen veroorzaakt. Immers hierdoor zijn er geen alternatieve parallelle routes voor noord-

zuidbewegingen beschikbaar en is het vrachtverkeer ook beter te sturen via de omringde hoofdwegen, 

aldus de eerdergenoemde ‘ringstructuur’ van provinciale wegen (N307, N505, N506) rondom de 

gemeente Drechterland. 
 

6. Leefbaarheid 
Het College heeft verder al lange tijd signalen ontvangen van geluidsoverlast en trillinghinder. Deze 

signalen kwamen voort uit de dialoog met de omgeving die is gevoerd bij het opstellen van het 

maatschappelijk akkoord, de meldingen in het zaaksysteem en de omgevingsdialogen. 

In de omgevingsdialoog ten behoeve van het maatschappelijk akkoord gaven omwonenden signalen af 

dat zij hinder ervaren vanwege de verkeerssituatie. Deze signalen zijn terug te voeren op drie 

aspecten: gevoelens van verkeersonveiligheid, geluidhinder en trillinghinder. 

 

Naast een bijdrage aan de verkeersveiligheid in brede zin wenst het College daarom ook een bijdrage 

te leveren aan de leefbaarheid. Uit het zaaksysteem zijn vanaf 2015 ca. 200 meldingen aangetroffen, 

welke gerelateerd zijn aan overlast door vrachtverkeer in de woonkernen. Onder meer op 16 juli 2021 

(Noorder- en Zuiderdracht) en 13 september 2021 (Nieuweweg) hebben verder werkbezoeken 

plaatsgevonden waarin wederom dezelfde leefbaarheidssignalen naar voren kwamen.  

 

Verder is geconstateerd dat veel bebouwing in de kernen niet onderheid is, waardoor deze mogelijk 

hinder kunnen ondervinden van trilling. 

 

In relatie tot het bedrijventerrein Gildenweg heeft in opdracht van de gemeente Hoorn een specifiek 

onderzoek plaatsgevonden naar de toekomst van bedrijventerrein Gildenweg. Uit dit rapport blijkt dat 

omwonenden met name hun zorgen hebben geuit over de verkeersveiligheid, de ervaren overlast en 

de gezondheid door zwaar vrachtverkeer. Ook blijkt dat de meeste overlast wordt ervaren door 

geluidsoverlast vanwege verkeersbewegingen en onveilige verkeersituaties.14 

 

De geslotenverklaring voor zwaar vrachtverkeer op de voorgenomen locaties zal een bijdrage leveren 

                                                
14Bron: Rapport ECORYS - Bedrijventerrein Gildenweg Hoorn: Vijf toekomstscenario's, 9 oktober 2020. 
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aan het verminderen van de ervaren overlast en zodoende een positieve bijdrage leveren ten aanzien 

van de leefbaarheid. 
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7. Bijlagen 
 
Bijlage 1: Kentekenonderzoek Connection Systems dec.2018, febr. 

2019 
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Bijlage 2: Afstanden en omrijdroutes. 
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Bijlage 3: Foto-impressie huidige situaties. 

Foto-impressie ZUIDERDRACHT 

 
1 TOEGANG ZUIDERDRACHT VANAF MINIROTONDE (kijkrichting naar zuiden)

 

2 ZUIDERDRACHT AANSLUITING MINIROTONDE BOEKERT/OOSTERBLOKKER (kijkrichting naar noorden) 
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3 ZUIDERDRACHT tussen VEILINGWEG EN GILDENWEG (kijkrichting naar noorden) 

 

 
4 ZUIDERDRACHT TER HOOGTE VAN PYXIS (kijkrichting naar noorden) 
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5 ZUIDERDRACHT TUSSEN GILDENWEG EN N-506 (kijkrichting naar noorden) 
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Foto-impressie BOEKERT 

 

 
6 BOEKERT TUSSEN OOSTERBLOKKER EN SPOORLIJN (kijkrichting naar noorden) 

 
7 BOEKERT TUSSEN OOSTERBLOKKER EN SPOORLIJN (kijkrichting naar noorden) 
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8 BOEKERT TUSSEN OOSTERBLOKKER EN SPOORLIJN (kijkrichting naar noorden) 

 
9 BOEKERT TUSSEN SPOORLIJN EN OOSTERBLOKKER (kijkrichting naar zuiden) 
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10 BOEKERT AANSLUITING MINIROTONDE NOORDERDRACHT/WESTERBLOKKER (kijkrichting naar noorden) 

 
11 BOEKERT MINIROTONDE RICHTING NOORDERDRACHT (kijkrichting naar noorden) 
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Foto-impressie NOORDERDRACHT 

 

 
12 NOORDERDRACHT TUSSEN WESTERBLOKKER EN DE SMIDSE (kijkrichting naar noorden) 

 

 
13 NOORDERDRACHT VANAF MINIROTONDE (kijkrichting naar noorden) 
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14 NOORDERDRACHT TUSSEN DE SMIDSE EN WESTERBLOKKER (kijkrichting naar zuiden) 

 
15 NOORDERDRACHT T.H.V. DE SMIDSE (kijkrichting naar noorden) 
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Foto-impressie DR. WIJTEMALAAN 

 

 
16 DR. WIJTEMALAAN TUSSEN  BINNENWIJZEND EN SPOORLIJN (kijkrichting naar noorden) 

 
17 DR. WIJTEMALAAN TUSSEN SPOORLIJN EN INDUSTRIEWEG (kijkrichting naar noorden) 
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18 DR. WIJTEMALAAN T.H.V. INDUSTRIEWEG (kijkrichting naar zuiden) 

 
19 DR. WIJTEMALAAN TUSSEN WIJZENDDIJKJE EN LAANTJE (kijkrichting naar noorden) 
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20 LAANTJE TUSSEN BOOTSGEZELLENWEG EN DR. WIJTEMALAAN (kijkrichting naar zuid/oosten) 

 
21 LAANTJE TUSSEN BOOTSGEZELLENWEG EN ALEXANDERSTRAAT (kijkrichting naar noorden) 
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Foto-impressie NIEUWEWEG (bron: GoogleMaps) 

 

 
22 NIEUWEWEG TUSSEN WESTERWIJZEND EN SPOORLIJN (kijkrichting naar noorden) 

 

 
23 NIEUWEWEG T.H.V. STATIONSLAAN (kijkrichting naar zuiden) 
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24 NIEUWEWEG TUSSEN STATIONSLAAN EN KEESMANLAAN (kijkrichting naar noorden) 

 
25 NIEUWEWEG TUSSEN STREEKWEG EN KRANENBURGLAAN (kijkrichting naar zuiden) 
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Bijlage 4: Verkeerstellingen Boekert 
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Bijlage 5: Verkeerskundige analyse (zwaar) vrachtverkeer Boekert 
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Bijlage 6: Verkeerstellingen Noorderdracht 
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Bijlage 7: Verkeerstellingen Zuiderdracht 
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Bijlage 8: Situatietekening geslotenverklaring vrachtauto’s Boekert 
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Bijlage 9: Verkeersanalyse verkeersbelastingen Zuiderdracht zonder/met afsluiting Boekert 
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Bijlage 10: Situatietekening geslotenverklaring vrachtauto’s Dr. Wijtemalaan 
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Bijlage 11: Situatietekening geslotenverklaring vrachtauto’s Nieuweweg 


