
Infrastructurele maatregelen
in de Regio Alkmaar 

Zonder infra ruit geen perspectief 
In 1998 is het georganiseerd bedrijfsleven van de gemeenten Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk 
al begonnen met aandacht vragen voor de infrastructurele knelpunten, mogelijke aanpassingen en 
aanleg van nieuwe wegen.

De gereedschapkist moet op orde zijn
Een goede bereikbaarheid is voor veel bedrijven de meest belangrijke vestigingsvoorwaarde. Dit is de 
reden dat het bedrijfsleven de infrastructuur altijd voorop stelt. Woonwijken en bedrijventerreinen zijn 
afhankelijk van een goed wegennet. Het is dan ook vreemd dat de infrastructuur later (soms zelfs veel 
later) aan de ontwikkelingen van bouwlocaties wordt aangepast. Hoe kan een timmerman werken 
zonder gereedschapkist? Hetzelfde geldt voor een wijk of bedrijventerrein; zonder toegang zijn nieuwe 
locaties niet aantrekkelijk.

Dynamische regio
Met dit manifest, een totaalbeeld van de infrastructurele wensen van het bedrijfsleven, willen wij de 
politiek lokaal, regionaal, provinciaal en nationaal, een handvat én geheugensteuntje bieden voor de 
aankomende decennia. De provincie heeft de Structuurvisie 2040 vastgesteld waarin de regio boven het 
Noordzeekanaal op hoofdlijnen is ingericht. Deze visie dient als basis voor de uitvoeringsprogramma’s 
die ingaan op de details. 

De lokale en regionale overheden zijn nauw betrokken bij het opstellen van deze uitvoeringsprogram-
ma’s. Zij mogen dit wensenlijstje van het bedrijfsleven niet vergeten bij het maken van hun verkeers- en 
vervoersplannen. Een regionale aanpak, dus een samenhang van lokale plannen, is noodzakelijk zodat 
wordt voorkomen dat het oplossen van het ene knelpunt een andere veroorzaakt. Zeker nu Noord-
Holland Noord de landelijke status Greenport heeft verkregen.

De dynamiek, het economisch belang, de vitaliteit van de regio en de toekomstige ontwikkelingen zijn 
van een goede infrastructuur afhankelijk.
 
Zonder infra ruit gooien we onze eigen glazen in! 

drs. Frans J.N. Kramer
Voorzitter Federatie Bedrijvenvereniging Alkmaar e.o. (FBA)
Maart 2012 (tweede druk)
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Gemeente Heiloo

1 Aanbrengen volwaardige ontsluiting op Rijksweg A9
•	 Extra	ontsluiting	Heiloo	ten	behoeve	van	Zandzoom	en	

bestaande stad.
•	 Ontlasting	rotonde	A9	en	Heilooër	Tolweg	Alkmaar.
•	 Opheffen	linksaf	strook	van	Heilooër	Tolweg	naar	Heiloo.
•	 Extra	ontsluiting	bedrijventerrein	Boekelermeer.
•	 Meer	duurzame	oplossing	door	vele	kilometers	minder	

omrijden.

Gemeente Heerhugowaard

4H Aanbrengen ongelijkvloerse kruising N242 met
 West Tangent in Heerhugowaard
•	 Verbeteren	afwikkelen	verkeer	vanuit	het	zuiden	naar	 

Heerhugowaard.
•	 Vergroten	veiligheid	door	langzaam	verkeer	ongelijk-

vloers te kruisen.
•	 Bereikbaarheid	Regionaal	Topklinisch	Interventie	 
Centrum	(RTIC)	/	Medisch	Centrum.

5 Aanleg N23 Westfrisiaweg
•	 Verbetering	afwikkelen	verkeer	oost	–	west	v.v.	van	 
Alkmaar	naar	Enkhuizen	–	Lelystad	–	Zwolle.

6 Verbreding N242 van 2 x 1 naar 2 x 2 rijstroken van
 N23 Westfrisiaweg tot aansluiting N504
•	 Verbetering	bereikbaarheid	bedrijventerreinen	Zandhorst,	

Beveland, Westpoort en stationsgebied.
•	 Verbeteren	afwikkelen	verkeer	noord	–	zuid	v.v.	
•	 Voorwaarde	is	in	dit	geval	dat	het	spoorviaduct	over	de	
N242	en	het	kanaal	Alkmaar	–	Kolhorn	vervangen	dient		
te worden.

18 Aanbrengen ongelijkvloerse kruising Broekerweg – 
 N242
•	 Verbetering	afwikkelen	verkeer	oost	–	west	v.v.	 
Broek	op	Langedijk	–	Heerhugowaard	(Centrum,	Station,	
Zandhorst en Beveland).

19 Aanbrengen verbinding Costerstraat – Herzstraat
•	 Ontlasten	Marconi-	en	Newtonstraat	op	bedrijventerrein	

Zandhorst.

20 Aanbrengen Noordelijke ontsluiting De Vaandel
•	 Vervaardigen	tweede	ontsluiting	bedrijventerrein	 

De Vaandel op de N242 zonder de lokale wegen,  
Hasselaarsweg en Middenweg te belasten.

Gemeente Alkmaar

2 Ongelijkvloers maken ringweg West / Westrandweg
Voorwaarden:
•	 Overdracht	weg	van	RWS	naar	Provincie	NH.
•	 Aanbrengen	ontsluiting	rijksweg	A9	(punt	1).

2.1 Kruising ringweg – Kennemerstraatweg
•	 Opheffen	verkeersregelinstallatie	waardoor	het	 

noord-zuid v.v. verkeer over ringweg beter wordt  
afgewikkeld.

•	 Verbetering	verbinding	Alkmaar	–	Heiloo.
•	 Mogelijkheid	verhogen	veiligheid	voor	kruising	 

langzaam verkeer.
•	 Verbetering	verbinding	verkeer	naar	kust,	sport	en	

Leisure, opleidingsmogelijkheden, AZ-stadion,  
parkeervoorzieningen en centra.

2.2 Kruising ringweg – Hoeverweg N 512
•	 Opheffen	verkeersregelinstallatie	waardoor	het	 

noord-zuid v.v. verkeer over ringweg beter wordt  
afgewikkeld.

•	 Verbeteren	afwikkelen	verkeer	van	en	naar	Egmond.
•	 Verbeteren	afwikkelen	verkeer	van	en	naar	sportvoor-
zieningen	(wegnemen	barrière	centrum	–	Westrand).

•	 Verhogen	sociale	veiligheid.
•	 Vergroten	aantrekkelijkheid	sport-	en	cultuur-	 

verenigingen.

2.3 Kruising ringweg – Bergerweg N510
•	 Opheffen	verkeersregelinstallatie	waardoor	het	 

noord-zuid v.v. verkeer over ringweg beter wordt  
afgewikkeld.

•	 Verbeteren	afwikkelen	verkeer	van	en	naar	N510	
vanuit zowel de zuid als de noord richting.

•	 Verbeteren	afwikkelen	verkeer	van	en	naar	centrum	 
(wegnemen	barrière	centrum	–	Westrand).	

•	 Verhogen	sociale	veiligheid.
•	 Vergroten	aantrekkelijkheid	sport-	en	cultuur-	 

verenigingen.

 2.4 T–Splitsing ringweg – Huiswaarderweg
•	 Opheffen	verkeersregelinstallatie	waardoor	het	 

verkeer op de ringweg beter wordt afgewikkeld.
•	 Verbeteren	afwikkelen	verkeer	naar	en	uit	het	 

noorden. 
•	 Mogelijkheid	om	tijdens	de	aanpassing	onmiddellijk	

een verlengde Huiswaarderweg te realiseren om het 
verkeer	van	de	N510	beter	af	te	wikkelen	(zie	12).

•	 De	ontsluiting	van	het	bedrijventerrein	Bergermeer-
polder en de Westrand verbeteren.

3 Aanbrengen fly-over langs rotonde A9 
•	 Betere	verbinding	west	–	zuid	langs	rotonde	A9.	
•	 Kleinere	dimensie	rotonde	A9	is	mogelijk.
•	 Ontsluiting	AZ-terrein	is	aan	te	passen.

Vervolg Gemeente Alkmaar

4A Aanbrengen ongelijkvloerse kruising N242,  
 Noordelijke ontsluiting bedrijventerrein Beverkoog
•	 Aansluiting	Beverkoog	op	de	N242	ter	hoogte	van	 
de	West	Tangent.

•	 Economische	impuls	voor	Beverkoog	in	verband	met	een	
betere bereikbaarheid.

•	 Meer	duurzame	oplossing	door	vele	kilometers	minder	
omrijden v.v.

7 Verbreden N 245 van 2 x 2 naar 2 x 3 rijstroken
•	 Verbeteren	afwikkelen	verkeer	vanuit	het	noorden	 

(Schagen, Harenkarspel) naar Huiswaarderweg en  
Nollencircuit.

•	 Verbeteren	afwikkelen	verkeer	vanuit	de	stad	naar	de	
woonwijken Daalmeer, Vroonermeer en het noorden 
(Harenkarspel en Schagen).

•	 De	Verkeersregelinstallaties	N245	in	een	zogenaamde	
groene golf schakelen waardoor de doorstroming  
N245	verbetert.

12 Aanbrengen verlengde (eventueel ondergrondse) 
 Huiswaarderweg, verbinden met N510
•	 Verbeteren	afwikkelen	verkeer	en	verbinding	van	de	
N510.	

•	 De	ontsluiting	van	het	bedrijventerrein	Bergermeerpolder	
en de Westrand verbeteren.

13 Verbreden Huiswaarderbrug van 2 x 2 naar  
 2 x 3 rijstroken
•	 Opheffen	gevaarlijke	invoeg	manoeuvres	voor	de	brug	
na		verbreding	ringweg	naar	2	x	3	rijstroken	ofwel	 
opheffen flessenhals.

•	 Verbeteren	afwikkelen	verkeer	vanuit	het	noorden	en	
bedrijventerrein Viaanse Molen naar centrum en  
Overstad,	openbaar	vervoer,	INHolland	en	bedrijven-	
terrein	Bergermeerpolder	inclusief	Technopark.

14 Aanbrengen nieuwe ontsluiting Hoefplan onder spoor
•	 Wegnemen	barrière	tussen	centrum	Alkmaar	en	 

Hoefplan.
•	 Vergroten	investeringsbereidheid	langs	de	nieuwe	 
oost	–	west	radiaal	van	centrum	naar	ringweg.

•	 Ontlasten	gelijkvloerse	spoorwegkruising	Kalkovenweg.

15 Aanbrengen Bestevaerbrug
•	 Verbeteren	afwikkelen	verkeer	vanuit	Heerhugowaard	

naar centrum Alkmaar.
•	 Realiseren	verbinding	tussen	de	bedrijventerreinen	 
Overdie	en	Oudorp.

•	 Ontlasten	Schermerweg	en	Bierkade	van	vrachtverkeer	
richting ringweg c.q. centrum.

21 Ongelijkvloers maken kruising Beverkoog -  
 Nollenweg Herenweg in verband met doorstroming
•	 Aanpassen	zuidelijke	ontsluiting	Beverkoog	op	ringweg	
Alkmaar	waardoor	de	bedrijven	en	Sint	Pancras	in	 
beide richtingen beter ontsloten en bereikbaar zijn.

Gemeente Langedijk

8 Aanbrengen langzaam verkeer brug Noord- 
 Hollands kanaal in combinatie met een tunnel  
 onder de N9
•	 Verbeteren	afwikkelen	verkeer	oost	–	west	v.v.
•	 Verbeteren	recreatieve	route	naar	zowel	kust	als	 

recreatiegebied Geestmerambacht.

9 Verbreden Nauertogt van 2 x 1 naar 2 x 2 rijstroken
•	 Verbeteren	afwikkelen	verkeer	Heerhugowaard	-	 

Langedijk v.v.

10 Verbreden N504 naar 2 x 2 rijstroken met 
 ongelijkvloerse kruisingen
•	 Verbeteren	afwikkelen	verkeer	oost	-	west	v.v.	over	N504.
•	 Wegnemen	barrière	tussen	Noord	Scharwoude	en	 
Oudkarspel,	herstel	lintbebouwing	en	doorvaarbaarheid.

•	 Verbeteren	veiligheid	kruisingen	langzaam	verkeer	van	
noord naar zuid.

10.1 Rotonde aanleggen op kruispunt naar bedrijven- 
  terrein De Wuyver
•	 Verbeteren	ontsluiting	bedrijventerrein	De	Wuyver.

10.2 Tunnel onder kruispunt Oudkarspel -  
  Noord Scharwoude
•	 Verbeteren	doorstroming	oost	-	west	verkeer	N504.

11 Aanbrengen verbinding St. Pancras - 
 Heerhugowaard
•	 Verbeteren	afwikkelen	verkeer	richting	Heerhugowaard.
•	 Aanpassen	spoorbrug.
•	 Bereikbaarheid	Regionaal	Topklinisch	Interventie	 
Centrum	(RTIC)	/	Medisch	Centrum.

16 Verbreden verlengde N504 naar 2 x 2 rijstroken 
•	 In	combinatie	met	het	aanbrengen	van	een	brug	over	 

het Noord-Hollands kanaal.

17 Aanbrengen brug over Noord-Hollands kanaal
•	 Verbeteren	afwikkelen	verkeer	oost	–	west	v.v.
•	 Ontlasten	brug	Schoorldam	in	het	noorden.
•	 Ontlasten	Huiswaarderweg	in	het	zuiden.
•	 Verbeteren	recreatieve	route	naar	zowel	kust	als	 

recreatiegebied Geestmerambacht.
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