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Samenvatting 

Waarom dit MER?  
De N244 tussen de A7 en de N247 is een belangrijke regionale verbinding tussen Edam-
Volendam en Purmerend-Noord naar het hoofdwegennet (A7). De N244 in haar huidige vorm 
resulteert bij autonome ontwikkeling in een aantal problemen. Het extra verkeer leidt tot overbe-
lasting van het wegvak Edisonweg – Nieuwe Gouw en een zware belasting van bijna alle krui-
singen op de weg, inclusief de aansluitingen op de A7. Dit heeft tot gevolg dat de doorstroming 
op de weg zal verslechteren waardoor ook de verkeersdruk op de al overbelaste N247 verder 
zal toenemen. De problemen op de N244 zijn verkeerskundig van aard. Op en rond de weg is in 
de huidige situatie geen sprake van milieuproblematiek die concreet aangepakt moet worden. 
 
In 2001 is het ‘Bereikbaarheidsoffensief’ voor de noordelijke randstad opgesteld (BONRoute). 
Dit programma bestaat uit een mix van samenhangende maatregelen, zoals het verbeteren van 
het openbaar vervoer en de weginfrastructuur. Capaciteitsvergroting van de N244 maakt on-
derdeel uit van dit pakket van maatregelen. 
 
De visie op de doorstroming op het Noord-Hollandse wegennet is vastgelegd in de Netwerkvisie 
Noord-Holland1. Hierin is vastgelegd hoe de onderlinge prioriteiten van de belangrijkste auto-
wegen in Noord-Holland zich tot elkaar verhouden. Door middel van deze prioritering wordt aan-
gegeven waar het verkeer moet blijven stromen en waar het (bij een gebrek aan capaciteit) tij-
delijk mag worden gebufferd.  
In de Netwerkvisie Noord-Holland is de N244 ten oosten van de A7 aangemerkt als weg met 
prioriteit 2. De N244 heeft daarmee een hogere prioriteit dan bijvoorbeeld de A7 ten noorden 
van de aansluiting Purmerend-Noord en de N235 en N247. Bij onvermijdelijke congestie zal de 
file het eerst worden ‘neergezet’ op wegen met prioriteit 3. De prioriteit van een weg zegt in 
principe niets over de capaciteit van die weg.  
De netwerkvisie heeft mede de basis gevormd voor het Gebiedsgericht Benutten Purmerend. In 
deze regionale uitwerking vormt de N244 samen met de A7 ten zuiden van afslag Purmerend 
Noord de hoogst geprioriteerde route in de regio. Maatregelen die in het kader van dit project 
worden uitgevoerd hebben dan ook tot doel verkeer op deze route zo goed mogelijk te facilite-
ren. Onderdeel van deze aanpak is de aansluiting van de Purmerenderweg op de N244.  
 

 

                                                                  
1 Netwerkvisie Noord-Holland; Provincie Noord-Holland, Gemeente Amsterdam, Stadsregio Amsterdam, Rijkswaterstaat 
(2005) 

Doelstelling 
Met de opwaardering van de N244 streeft Provincie Noord-Holland de volgende doelen na: 
1. Het mogelijk maken van regionale ontwikkelingen (bedrijventerreinen en woningbouw); 
2. Het vergroten van de verkeersveiligheid op de N244; 
3. Het aanbrengen van een duidelijke hiërarchie in het regionale wegennet, conform de 

netwerkstrategie Noord-Holland;  
4. Het creëren van een robuuste ontsluiting van de regio. Robuust houdt in dat de ontslui-

ting toekomstvast is, ondersteuning biedt aan het totale wegennetwerk in de regio en de 
N244 bij eventuele calamiteiten op de N247 als alternatief voor de N247 kan dienen. 
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Figuur S.1: Overzichtskaart van de omgeving 
 
Achtergrond 
Bij aanleg van de huidige N244 is al rekening gehouden met een mogelijke verbreding in de 
vorm van een weglichaam aan de noordzijde (m.u.v. de kruising met spoorweg en Purmerring-
vaart). Het is de ambitie van de Provincie Noord-Holland om de functie en het gebruik van de 
N244 aan te laten sluiten op de in de Netwerkvisie genoemde prioritering. Dit betekent dat er 
gezocht moet worden naar manieren om de capaciteit van de N244 te vergroten.  
 
In 2007 is gestart met de uitwerking van dit onderdeel van het streekplan Noord-Holland-Zuid.  
Doordat eind 2007 gestart is met het onderzoek Gebiedsgericht Benutten (GGB) van Purme-
rend met daarin o.a. de ontsluiting van Beemster op de N244 via de Purmerenderweg, is het 
opstellen van het MER tijdelijk stilgelegd. Tijdens deze opschorting is op 1 juli 2008 de nieuwe 
Wet ruimtelijke ordening (Wro) in werking getreden. Naar aanleiding van de Wro heeft de pro-
vincie het streekplan in 2010 omgezet naar een structuurvisie, waarin tevens de aanpassing 
van de N244 is opgenomen. Hiermee is de uitwerking van het streekplan voor de N244 komen 
te vervallen.  
 
Naar aanleiding van de Wro is door de provincie besloten om de opwaardering van de N244 
mogelijk te maken door het opstellen van een inpassingsplan. Voordeel hiervan is dat naast de 
opwaardering van de N244 een aantal andere ontwikkelingen (zie ook hoofdstuk 3) rondom de-
ze weg meegenomen kunnen worden. Het gaat hierbij om: 
• de aansluiting met de Beemster (Purmerenderweg); 
• de aanleg van een P+R-terrein (150 parkeerplaatsen) met een tankstation en een horeca-

gelegenheid. 
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Bij de afronding van het MER zijn een aantal milieuonderzoeken geactualiseerd naar aanleiding 
van de toegevoegde ontwikkelingen. Het betreft een deel van het verkeerskundig onderzoek en 
een nieuw onderzoek naar externe veiligheid. Voor de overige (milieu)aspecten zijn de onder-
zoeken gebruikt uit 2007, daar waar nodig kwalitatief aangevuld. 
Daarnaast is in 2010 nog nader onderzoek gedaan naar mogelijkheden voor verbetering van de 
doorstroming op de aansluitingen van de N244 met de A7. Hier wordt in hoofdstuk 11 op inge-
gaan. 
 
M.e.r.-(beoordelings)plicht 
De verbreding van de N244 betreft een lengte van circa 5,5 km. Het gehele traject is circa. 7 km 
lang. Hiermee is het een besluit dat als eerste voorziet in de mogelijke verbreding m.e.r.-
beoordelingsplichtig (gewijzigd Besluit m.e.r., 1994, herziening 2006, categorie D1.2). Provincie 
Noord-Holland heeft besloten, vanwege de mogelijke milieueffecten geen m.e.r.-beoordeling op 
te stellen, maar een m.e.r.2 uit te voeren.  

Figuur S.2: Plangebied in het kader van het MER N244 
 

                                                                  
2 m.e.r. = procedure milieueffectrapportage 
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Welke alternatieven zijn onderzocht? 
In het MER is een viertal alternatieven onderzocht en beoordeeld op hun milieueffecten: Nulal-
ternatief, Nulplusalternatief, Verbredingsalternatief en het Stroomwegalternatief. 
 
Het Nulalternatief is de situatie bij autonome ontwikkeling. Onder de autonome ontwikkeling 
wordt de situatie in 2020 verstaan, die ontstaat bij uitvoering van vastgesteld of voorgenomen 
beleid, maar zonder opwaardering van de N244.  
 
De volgende infrastructurele en ruimtelijke ontwikkelingen maken onderdeel uit van het nulal-
ternatief (en zijn derhalve geen onderdeel van de opwaardering van de N244): 
• Realisatie tweede Coentunnel; 
• Realisering van 80 km/uur op de N244; 
• Handhaving aantal rijstroken (tussen A7 en S. Allendelaan 2x2, verder 2x1); 
• Ontwikkeling Baanstee-Noord, woningbouw Edam-Volendam, Kadijkerkoog, Waterlands 

Wonen. 
 
Het Nulplusalternatief komt overeen met het Nulalternatief maar richt zich daarnaast op aan-
vullende maatregelen op de kruispunten. Op de kruisingen van de Magneet en de Oosterweg 
betekent dit dat er een turborotonde zal worden aangelegd. Bij de kruisingen Edisonweg, Nieu-
we Gouw en S. Allendelaan worden de volgende maatregelen genomen: 
• Verlengen opstelstroken N244; 
• Realisering van 80 km/uur op de N244; 
• Verkeersregelingen optimaal afstemmen op groter wordend aanbod vanuit/ naar Baanstee-

Noord. 
 
Verder zijn in het Nulplusalternatief de volgende ontwikkelingen meegenomen: 
• In het Nulplusalternatief wordt ter hoogte van de S. Allendelaan aan de noordkant van de 

N244 een P+R-terrein met 150 parkeerplaatsen aangelegd met een LPG tankstation en een 
horecagelegenheid; 

• De realisatie van een fietsverbinding langs de N244 is meegenomen; 
• In het Nulplusalternatief is in 2010 als apart onderdeel de aansluiting vanuit de Beemster en 

Zeevang (via Purmerenderweg) op de N244 op de oostelijke rotonde van de A7 toegevoegd 
aan het alternatief. 
In de verkeersberekeningen is bij alle alternatieven in eerste instantie uitgegaan van een si-
tuatie waarbij de Purmerenderweg niet is aangesloten op de N244. In 2010 zijn alsnog be-
rekeningen uitgevoerd van het alternatief inclusief Purmerenderweg.  

 
Het Verbredingsalternatief gaat uit van een verbreding van de huidige N244 naar 2 keer 2 
rijstroken. Er wordt gekeken naar oplossingen om de kruispunten beter te laten functioneren, 
omdat hier de grootste knelpunten bestaan. Hiervoor zijn dezelfde oplossingen gekozen als in 
het Nulplusalternatief. In het Verbredingsalternatief geldt op de N244 een snelheid van 80 
km/uur. De weg wordt vormgegeven als gebiedsontsluitingsweg.  
 
Verder maken de volgende infrastructurele en ruimtelijke ontwikkelingen onderdeel uit van het 
Verbredingsalternatief: 
• In de huidige situatie kruist de N244 door middel van een tweebaans brug de spoorweg en 

Purmerringvaart. In het Verbredingsalternatief zal ten noorden van de bestaande brug een 
vergelijkbare brug worden aangelegd; 

• In het Verbredingsalternatief wordt ter hoogte van de S. Allendelaan aan de noordkant van 
de N244 een P+R-terrein met 150 parkeerplaatsen aangelegd met een LPG tankstation en 
een horecagelegenheid; 

• In het Verbredingsalternatief is de realisatie van een fietsverbinding langs de N244 meege-
nomen; 

• In het Verbredingsalternatief is in 2010 als apart onderdeel de aansluiting vanuit de Beem-
ster en Zeevang (via Purmerenderweg) op de N244 op de oostelijke rotonde van de A7 toe-
gevoegd aan het alternatief. 
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In de verkeersberekeningen is bij alle alternatieven in eerste instantie uitgegaan van een situa-
tie waarbij de Purmerenderweg niet is aangesloten op de N244. In 2010 zijn alsnog berekenin-
gen uitgevoerd van het alternatief inclusief Purmerenderweg. In hoofdstuk 5 wordt nader be-
schreven welke gevolgen deze aansluiting heeft voor de verkeersbelasting van de N244 ten 
opzichte van een situatie zonder aansluiting. Hiertoe zijn de wegvakbelastingen op de N244 
voor zowel de ochtend- en de avondspits vergeleken (2-uursperiode).  
 
Het Stroomwegalternatief is op verzoek van de commissie voor de m.e.r. opgenomen en is 
vormgegeven als een snelle stroomwegverbinding, waarbij de doorstroming op de weg niet 
wordt gehinderd door toevoeging van vertragende elementen als gelijkvloerse kruisingen of ro-
tondes. Om deze reden maakt de aansluiting op de Purmerenderweg geen onderdeel uit van dit 
alternatief. 
In het Stroomwegalternatief wordt gekozen voor ongelijkvloerse kruisingen en het verminderen 
van kruisingen. Het Stroomwegalternatief gaat uit van 2 x 2 rijstroken en een snelheid van 100 
km/uur. 
 
In overleg met de projectgroep N244 is het Stroomwegalternatief uitgewerkt. Daaruit zijn de vol-
gende uitgangspunten geformuleerd: 
• aansluiting met N247: gelijkvloerse kruising blijft bestaan; 
• kruising Oosterweg: de gelijkvloerse kruising wordt opgeheven; 
• kruising Magneet: de gelijkvloerse kruising wordt opgeheven; 
• kruising Edisonweg: ongelijkvloerse kruising met een aansluiting op de N244; 
• kruising Nieuwe Gouw: ongelijkvloerse kruising met een aansluiting op de N244; 
• kruising S. Allendelaan: ongelijkvloerse kruising met een aansluiting op de N244. 
 

 
Figuur S.3: Overzicht van de wegvakken en kruisingen N244 in de huidige situatie 
 
In het Stroomwegalternatief wordt uitgegaan van 1 aansluiting voor Baanstee-Noord. Deze is 
vormgegeven als een ‘haarlemmermeeraansluiting’ op de N244, waarbij genoeg ruimte is inbe-
grepen voor meer dan één opstelvak. 
In het Stroomwegalternatief wordt, zoals hiervoor genoemd, een drietal ongelijkvloerse kruisin-
gen gerealiseerd. Een ongelijkvloerse kruising vraagt meer ruimte dan een gelijkvloerse kruising 
in verband met hellingen en taluds en extra ruimte voor aansluitingen. Ter hoogte van Baan-
stee-Noord is een verschuiving van het bestaande tracé van de N244 naar het noorden nood-
zakelijk om vanuit alle richtingen een goede aansluiting te kunnen maken. Dit gaat ten koste 
van het te ontwikkelen bedrijventerrein. 
 

Purmerenderweg 
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Verder maken de volgende infrastructurele en ruimtelijke ontwikkelingen onderdeel uit van het 
Stroomwegalternatief: 
• In de huidige situatie kruist de N244 door middel van een tweebaans brug de spoorweg en 

Purmerringvaart. In het Stroomwegalternatief zal ten noorden van de bestaande brug een 
vergelijkbare brug worden aangelegd; 

• In het Stroomwegalternatief is de realisatie van een fietsverbinding langs de N244 meege-
nomen. 

In tabel S.1 zijn enkele kenmerkende verschillen tussen de alternatieven aangegeven. 
 
Tabel S.1: Overzicht alternatieven voor de N244 
Alternatief / variant Scenario* Rijstroken Snelheid Kenmerken 
Nulalternatief Ja 2x1 80 km/uur Gebiedsontsluitingsweg, huidige kruispunt 

configuratie 
Nulplusalternatief Ja 2x1 80 km/uur Gebiedsontsluitingsweg met kruisingen 

met (turbo)rotonde of VRI, aansluiting 
Beemster (Purmerenderweg) en A7, P+R-
terrein met tankstation en horecagelegen-
heid 

Verbredingsalternatief 
 

Ja 2x2 
 

80 km/uur 
 

Gebiedsontsluitingsweg met kruisingen 
met (turbo)rotonde of VRI, aansluiting 
Beemster (Purmerenderweg) en A7, P+R-
terrein met tankstation en horecagelegen-
heid 

Stroomwegalternatief ja 2x2 100 km/uur Stroomweg met drie ongelijkvloerse krui-
singen. 

* derde ontsluiting Edam-Volendam 

 
Wat zijn de milieueffecten van de alternatieven? 
De reikwijdte van de beschreven milieueffecten beperkt zich niet alleen tot het plangebied, maar 
betreft een groter gebied (afhankelijk van de aard van het effect). De effecten zijn gerelateerd 
aan de toekomstige situatie in 2020 die ontstaat bij uitvoering van het huidig beleid, maar zon-
der opwaardering van de N244 (dus het nulalternatief). De autonome ontwikkeling is in elk the-
mahoofdstuk beschreven. 
 
Aan het eind van elk hoofdstuk is een tabel met de beoordeling op de criteria opgenomen. In de 
effectbeoordeling wordt gebruik gemaakt van een +/- beoordeling met onderstaande schaalin-
deling. 
Score  
++ Zeer positief ten opzichte van de autonome ontwikkeling 
+ Positief ten opzichte van de autonome ontwikkeling 
0/+ Beperkt positief ten opzichte van de autonome ontwikkeling 
0 Neutraal ten opzichte van de autonome ontwikkeling 
0/- Beperkt negatief ten opzichte van de autonome ontwikkeling 
- Negatief ten opzichte van de autonome ontwikkeling 
-- Zeer negatief ten opzichte van de autonome ontwikkeling 
In tabel S.2 is een totaaloverzicht van de effectbeoordelingen voor de alternatieven weergege-
ven. 
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Tabel S.2: Beoordeling alternatieven 
 Nulalternatief Nulplusalternatief Verbredings-

alternatief 
Stroomweg-
alternatief 

Verkeer en vervoer     
Doorstroming     
- regionaal 0 0 0/+ + 
- lokaal 0 0 tot 0/+ + 0/+ 
Gebruik en functie wegen 0 0/+ + ++ 
Verkeersveiligheid 0 0 tot 0/+ + ++ 
Langzaam verkeer 0 0/+ 0/+ + 
Openbaar vervoer 0 0 + 0 
Agrarisch verkeer 0 0 0 - 
Bodem en water     
Bodemopbouw 0 0 0/- - 
Bodemkwaliteit 0 0 0 0 
Grondbalans 0 0 0/- 0/- 
Waterkwantiteit (watercompensatie) 0 0 - -- 
Waterkwaliteit 0 0 0 0 
Landschap, cultuurhistorie en archeologie     
Landschappelijke waarden 0 0/- 0/- - 
Cultuurhistorische waarden 0 0 0 0/- 
Archeologische waarden 0 0 0 0/- 
Recreatieve waarden 0 0/+ 0/+ 0 
Natuur en ecologie     
Aantasting gebieden 0 0 0 0 
Aantasting beschermde flora 0 0 0/- - 
Aantasting beschermde fauna     
    Zoogdieren 0 0 0 0 
    Vogels 0 0 0 0/- 
    Amfibieën 0 0 0 0 
    Vissen 0 0 0 0 
Verstoring fauna 0 0/- 0/- - 
Woon- en leefmilieu     
Verandering ruimtegebruik 0 0 0 - 
Verandering luchtkwaliteit 0 0/+ 0/+ 0/+ 
Verandering geluidsbelasting 0 0/- 0/- -- 
Verandering externe veiligheid 0 0 0 0 
 
Toelichting vergelijking van alternatieven 
Voor het aspect Verkeer en vervoer laat het Stroomwegalternatief de meeste positieve aspec-
ten zien. De doorstroming van het regionale verkeer wordt het meest gefaciliteerd. Het Verbre-
dingsalternatief scoort positief, maar voor het regionale verkeer minder dan het Stroomwegal-
ternatief. Voor lokaal verkeer is het Verbredingsalternatief wel beter omdat er meer aansluitin-
gen vanuit Purmerend op de N244 mogelijk blijven. Het Nulplusalternatief biedt kleine verbete-
ringen ten opzichte van de autonome ontwikkeling, door het optimaliseren van de aansluitingen. 
 
Voor het aspect Bodem en Water is het Nulplusalternatief het meest gunstig. Hier treden vrijwel 
geen effecten op ten opzichte van de autonome ontwikkeling. Het Stroomwegalternatief scoort 
het minst gunstig vanwege het grootste ruimtebeslag. 
 
Ook voor het aspect Landschap, Cultuurhistorie en Archeologie leidt het grotere ruimtebeslag 
ertoe dat het Stroomwegalternatief het minst gunstig is. Het Nulplusalternatief leidt ook voor dit 
aspect tot de minste effecten. 
 
Voor het aspect Natuur zijn de effecten over het algemeen beperkt. Ten aanzien van be-
schermde flora en de verstoring van fauna (weidevogelgebied) zijn de meeste effecten te ver-
wachten van het Stroomwegalternatief. Behalve het ruimtebeslag draagt ook de hogere rijsnel-
heid (verstoring) bij aan de negatieve scores voor het Stroomwegalternatief. 
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Voor het aspect Woon- en leefmilieu scoren het Nulplusalternatief en het Verbredingsalternatief 
neutraal doordat beperkte positieve (luchtkwaliteit) en negatieve (geluidhinder) effecten elkaar 
opheffen. Het Stroomwegalternatief heeft door de hogere rijsnelheden en intensiteiten grotere 
negatieve effecten. 
 
Meest Milieuvriendelijke Alternatief (MMA) 
Aan de hand van de effectvergelijking kan een variant worden samengesteld waarbij de doel-
stelling het best wordt benaderd op de meest milieuvriendelijke manier. Onder milieuvriendelijk 
wordt verstaan: de meest positieve/minst negatieve effecten op de in dit MER beschreven be-
oordelingscriteria. 
Om de doorstroming op de N244 te verbeteren is het in ieder geval van belang het westelijk 
deel van de N244, tussen de A7 en de aansluiting op de Edisonweg (cq aansluiting Baanstee-
Noord), te verbeteren. Op dit traject zitten de grootste afwikkelingsknelpunten. 
 
Het oostelijke deel van de N244, tussen de aansluiting op de Edisonweg en de N247, kent nog 
geen problemen. Een verbreding in de toekomst moet daar echter niet onmogelijk worden ge-
maakt. 
Dit in ogenschouw nemende lijkt de beste invulling van het MMA te bestaan uit een combinatie 
van het nulplus- en het Verbredingsalternatief. Het maatregelenpakket ziet er dan als volgt uit: 
• Vanaf de A7 tot aan de aansluiting op de Edisonweg de maatregelen volgend uit het Ver-

bredingsalternatief. Van de A7 tot de aansluiting op de S. Allendelaan bestaat de weg al uit 
2x2 banen, dus daar zullen geen effecten optreden. Vanaf de aansluiting S. Allendelaan tot 
de aansluiting op de Edisonweg is verbreding van de weg nodig om een verbetering in de 
verkeerssituatie te bewerkstelligen. Door hierbij te kiezen voor het Verbredingsalternatief in 
plaats van het Stroomwegalternatief wordt het ruimtebeslag zo beperkt mogelijk gehouden 
(er zijn dan immers geen ongelijkvloerse kruisingen nodig). Ook zijn het P+R-terrein en de 
aansluiting van de Purmerenderweg opgenomen. 

• Vanaf de aansluiting op de Edisonweg tot de N247 wordt volstaan met het maatregelen-
pakket uit het Nulplusalternatief.  

 
Verder zijn er in het MMA verschillende extra maatregelen meegenomen ten aanzien van land-
schap, geluidshinder, en natuur.  
 
De effecten van het MMA zijn grotendeels vergelijkbaar met die van het Verbredingsalternatief. 
In tabel S.3 zijn de onderscheidende effecten tussen het Verbredings-, Stroomwegalternatief en 
MMA opgenomen. 
 
Wet- en regelgeving natuur 
In het MER (paragraaf 8.3.1) is geanalyseerd dat er geen aantasting van EHS of Natuurbe-
schermingswetgebieden plaatsvindt. Wel is volgens de provinciale compensatieregeling (Besluit 
van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 17 december 2007, nr. 2007-76280) com-
pensatie nodig. Het kwaliteitsverlies van het in de structuurvisie vastgestelde weidevogelgebied 
dient hierbij gecompenseerd te worden conform het beleid van het bevoegd gezag, de provincie 
Noord-Holland. Compensatie is bij weidevogelgebieden gericht op verhoging van de actuele 
waarden (van een deel van) het bestaande weidevogelgebied, door daar actief weidevogelbe-
heer financieel mogelijk te maken voor een periode van 12 jaar. Aangezien er geen verstoring 
van Natuurbeschermingswetgebied plaatsvindt, kan een vergunningsaanvraag in het kader van 
de Natuurbeschermingswet achterwege blijven. 
 
Bij het dempen van waterlopen dient een ontheffing te worden aangevraagd van de Flora- en 
faunawet, in verband met aantasting van het leefgebied van beschermde vissoorten.  
Bij zowel het Verbredingsalternatief als het Stroomwegalternatief vindt aantasting van be-
schermde planten plaats (orchideeën). Hiervoor dient een ontheffing van de Flora- en faunawet 
te worden aangevraagd. Nader onderzoek zal moeten uitwijzen of ook ontheffing aangevraagd 
moet worden voor verstoring van meervleermuis en smient. Een ontheffing in het kader van de 
Flora- en faunawet dient te worden aangevraagd bij het Ministerie van Economische Zaken, 
Landbouw en Innovatie. 
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Tabel S.3 Vergelijking alternatieven 
 Verbredings-

alternatief 
Stroomweg-
alternatief 

MMA 

Verkeer en vervoer    
Doorstroming    
- regionaal 0/+ + 0/+ 
- lokaal + 0/+ 0/+ 
Gebruik en functie wegen + ++ + 
Verkeersveiligheid + ++ + 
Langzaam verkeer 0/+ + 0/+ 
Openbaar vervoer + 0 + 
Agrarisch verkeer 0 - 0 
Bodem en water    
Bodemopbouw 0/- - 0/- 
Bodemkwaliteit 0 0 0 
Grondbalans 0/- 0/- 0/- 
Waterkwantiteit (watercompensatie) - -- 0/- 
Waterkwaliteit 0 0 0 
Landschap, cultuurhistorie en archeologie    
Landschappelijke waarden 0/- - 0/- 
Cultuurhistorische waarden 0 0/- 0 
Archeologische waarden 0 0/- 0 
Recreatieve waarden 0/+ 0 0/+ 
Natuur en ecologie    
Aantasting gebieden 0 0 0 
Aantasting beschermde flora 0/- - 0/- 
Aantasting beschermde fauna    
    Zoogdieren 0 0 0 
    Vogels 0 0/- 0 
    Amfibieën 0 0 0 
    Vissen 0 0 0 
Verstoring fauna 0/- - 0 
Woon- en leefmilieu    
Verandering ruimtegebruik 0 - 0 
Verandering luchtkwaliteit 0/+ 0/+ 0/+ 
Verandering geluidsbelasting 0/- -- 0 
Verandering externe veiligheid 0 0 0 
 
Hoe voldoen de alternatieven aan de gestelde doelstellingen 
De milieueffecten kunnen medebepalend zijn voor de keuze van een variant. Naast de milieuef-
fecten is het ook van belang de alternatieven te vergelijken met de doelstellingen die door de 
provincie zijn opgesteld (zie paragraaf 2.3). Hieronder wordt per doelstelling aangegeven tot in 
hoeverre de verschillende alternatieven een bijdrage leveren aan het behalen van de doelstel-
ling. 
 
Het mogelijk maken van de regionale ontwikkelingen door het faciliteren van de groei van het 
verkeer. 
Het Nulplusalternatief levert geen tot slechts een beperkte verbetering op ten aanzien van de 
doorstroming van het verkeer. Dit alternatief levert nagenoeg geen capaciteitsverbetering op, 
waardoor nieuwe ontwikkelingen in de toekomst moeilijk opgevangen kunnen worden. Het Ver-
bredingsalternatief, Stroomwegalternatief en MMA zorgen er wel voor dat er meer verkeer over 
de N244 kan rijden, waardoor een toename van het verkeer in de toekomst beter opgevangen 
kan worden. Hierbij geeft het Stroomwegalternatief het beste resultaat, doordat naast verbre-
ding van de weg ook de ongelijkvloerse kruisingen er voor zorgen dat het verkeer beter kan 
doorrijden.  
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Het vergroten van de verkeersveiligheid op de N244 
Uit de effectbeoordeling blijkt dat de verkeersveiligheid in het Nulplusalternatief niet of slechts 
beperkt verbeterd. Daar staat tegenover dat de andere alternatieven een positief effect hebben 
op de verkeersveiligheid. Met name het Stroomwegalternatief scoort op dit punt hoog, wat ook 
in dit geval voornamelijk te maken heeft met de betere afwikkeling van het verkeer door de ver-
breding van de weg en de aanleg van ongelijkvloerse kruisingen. Ook het Verbredingsalterna-
tief en het MMA zorgen voor een betere afwikkeling van het verkeer en daardoor voor een ver-
betering van de verkeersveiligheid. In deze alternatieven is echter nog wel sprake van kruisin-
gen, waardoor deze alternatieven op verkeersveiligheid minder positief scoren als het Stroom-
wegalternatief.  
 
Het aanbrengen van een duidelijke hiërarchie in het regionale wegennet, conform de netwerk-
strategie Noord-Holland. 
Het Nulplusalternatief draagt niet bij aan een verandering van de hiërarchie in het wegennet. Dit 
geldt wel voor de andere alternatieven. Allen hebben een positief effect op het gebruik en de 
functie van de wegen, variërend van beperkt positief (Verbredingsalternatief, MMA) tot positief 
(Stroomwegalternatief). Aandachtspunt is hierbij wel dat een daadwerkelijke verandering in de 
hiërarchie van het wegennet alleen kan optreden als ook de doorstroming van de N244 op de 
A7 richting Amsterdam wordt verbeterd. Zolang dit niet gebeurt, zal het verkeer op de N244 bij 
de aansluiting op de A7 weer stagneren, waardoor het positieve effect van de wegaanpassing 
deels te niet wordt gedaan.  
 
Robuuste ontsluiting van de regio 
Van alle alternatieven lijkt, mede ingegeven door de resultaten ten aanzien van de andere al-
ternatieven, het Stroomwegalternatief het meest robuust. Hiermee wordt bedoeld dat dit alterna-
tief voor de toekomst de meeste mogelijkheden biedt om een toename van het verkeer te kun-
nen verwerken. Wanneer de doorstroming van de A7 richting Amsterdam verbetert, biedt de 
N244 een goede optie om als alternatief van de N247 te gaan dienen. Wanneer dit niet gebeurt, 
is daar slechts in beperkte mate sprake van.  
Het Verbredingsalternatief en het MMA zijn in beperktere mate robuust te noemen. Hoewel er 
een capaciteitsvergroting plaats vindt, is vooral de mindere doorstroming ten opzichte van het 
Stroomwegalternatief hier de oorzaak van. 
 
Samenvatting koppeling alternatieven met doelstellingen 
Samengevat kan worden gesteld dat het Stroomwegalternatief het best aansluit op de doelstel-
lingen, maar voor lokaal verkeer geen verbetering oplevert. Het Verbredingsalternatief en het 
MMA zijn ten opzichte van de doelstellingen niet onderscheidend van elkaar en scoren over het 
geheel genomen positief. Het Nulplusalternatief draagt slechts beperkt bij aan de doelstellingen. 
 
Aansluitingen N244 op A7 
Uit de verkeersanalyses in het MER is gebleken dat de realisatie van de bovengenoemde doel-
stellingen onder druk staat door de beperkte capaciteit van de aansluitingen van de N244 op de 
A7. Als de capaciteitsuitbreiding op de N244 ertoe leidt dat verkeer komend vanaf Baanstee-
Noord alleen sneller de file voor de A7 maar niet sneller de A7 zelf bereikt is de meerwaarde 
van de alternatieven voor de N244 beperkt. 
 
Derhalve is nader onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden om de capaciteit van de aan-
sluitingen te verbeteren. (bijlage 12). 
Dit onderzoek heeft geleid tot de volgende conclusies: 
• Rotondes leveren geen (robuuste) oplossing voor de afwikkeling van het verkeer rond deze 

aansluiting. Met verkeerslichten geregelde kruispunten wel. 
• De schetsontwerpen van kruising oost en west zijn inpasbaar binnen de beschikbare ruim-

te;. 
• De mede met Cocon-analyses ontworpen kruispunten blijken na doorrekening met het mi-

crosimulatiemodel Paramics geen substantiële, laat staan onaanvaardbare wachtrijen te 
veroorzaken. 
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• De verkeersafwikkeling is goed, gezien de kleine rijtijdverschillen tijdens de simulatieperio-
den op de trajecten tussen N247 en A7. Het feit dat de rijtijd nergens oploopt aan het eind 
van de simulatie duidt erop dat er geen filevorming optreedt. 

 

 
Figuur S.4: inpassingsschets aansluitingen N244 op A7 
 
Realisatie van deze maatregelen leidt tot een beperkt extra ruimtebeslag ten behoeve van op-
stelstroken. Er zijn geen relevante aanvullende effecten op de afzonderlijke milieuaspecten. 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 
Provincie Noord-Holland heeft het voornemen om de provinciale weg N244 tussen de A7 bij 
Purmerend en de N247 bij Edam-Volendam op te waarderen door middel van een gedeeltelijke 
verbreding. Dit project is opgenomen in het Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur 
(PMI), waarin het project zich in de studiefase bevindt. De verbreding van de N244 betreft een 
lengte van circa 5,5 km. Het gehele traject is circa 7 km lang. Hiermee is het besluit dat als eer-
ste voorziet in de mogelijke verbreding m.e.r.-beoordelingsplichtig (gewijzigd Besluit m.e.r., 
1994, herziening 2006, categorie D1.2). Provincie Noord-Holland heeft besloten, vanwege de 
mogelijke milieueffecten geen m.e.r.-beoordeling op te stellen, maar een m.e.r.3 uit te voeren.  

Figuur 1.1: Plangebied met de weergave met of zonder verbreding N244 

                                                                  
3 m.e.r. = procedure milieueffectrapportage 
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1.2 Achtergrond 
Er is een totaalaanpak opgesteld voor de bereikbaarheid van de noordelijke Randstad. Hierin 
wordt onder meer de aanpak van de capaciteitsuitbreiding van de A7, de realisatie van de twee-
de Coentunnel, de aanleg van de Westrandweg en de opwaardering N244 in samenhang ge-
zien en ontwikkeld. Deze samenhang heeft gestalte gekregen in het Bereikbaarheidsoffensief 
noordelijke Randstad (BONRoute)4 waarin een breed pakket aan bereikbaarheidmaatregelen is 
opgenomen welke tot september 2011 ontwikkeld moeten worden.  
 
Start streekplanuitwerking en m.e.r.-procedure 
De capaciteitsvergroting van de N244 was daarnaast opgenomen in het Streekplan Noord-
Holland Zuid. In 2007 is gestart met de uitwerking van dit onderdeel van het streekplan. In het 
kader van de besluitvorming over deze uitwerking is toen ook gestart met het opstellen van on-
derhavig milieueffectrapport (MER5). Door het gelijktijdig opstellen van het MER en de uitwer-
king van het streekplan, konden de milieugevolgen optimaal worden meegewogen in de besluit-
vorming. Daarnaast zou het MER dienen als onderbouwing bij de door de betrokken gemeenten 
op te stellen bestemmingsplannen om de opwaardering van de N244 mogelijk te maken.  
 
Gebiedsgericht Benutten en nieuwe Wro  
Doordat eind 2007 gestart is met het onderzoek Gebiedsgericht Benutten (GGB) van Purme-
rend met daarin o.a. de ontsluiting van Beemster op de N244 via de Purmerenderweg, is het 
opstellen van het MER tijdelijk stilgelegd. Tijdens deze opschorting is op 1 juli 2008 de nieuwe 
Wet ruimtelijke ordening (Wro) in werking getreden. Naar aanleiding van de Wro heeft de pro-
vincie het streekplan in 2010 omgezet naar een structuurvisie, waarin tevens de aanpassing 
van de N244 is opgenomen. Hiermee is de uitwerking van het streekplan voor de N244 komen 
te vervallen.  
 
Inpassingsplan inclusief andere ontwikkelingen rondom N244 
Naar aanleiding van de Wro is door de provincie besloten om de opwaardering van de N244 
mogelijk te maken door het opstellen van een inpassingsplan. Voordeel hiervan is dat naast de 
opwaardering van de N244 een aantal andere ontwikkelingen (zie ook hoofdstuk 3) rondom de-
ze weg meegenomen kunnen worden. Het gaat hierbij om: 
• de aansluiting met de Beemster (Purmerenderweg); 
• de aanleg van een P+R-terrein (150 parkeerplaatsen) met een tankstation en een horeca-

gelegenheid. 
Bij de afronding van het MER zijn een aantal milieuonderzoeken geactualiseerd naar aanleiding 
van de toegevoegde ontwikkelingen. Het betreft een deel van het verkeerskundig onderzoek en 
een nieuw onderzoek naar externe veiligheid. Voor de overige (milieu)aspecten zijn de onder-
zoeken gebruikt uit 2007, daar waar nodig kwalitatief aangevuld. 
Daarnaast is in 2010 nog nader onderzoek gedaan naar mogelijkheden voor verbetering van de 
doorstroming op de aansluitingen van de N244 met de A7. Hier wordt in hoofdstuk 11 op inge-
gaan. 

1.3 Plan- en studiegebied in het kader van het MER 
Het plangebied is het gebied waarbinnen de inrichtingsmaatregelen in het kader van de op-
waardering van de N244 worden genomen. Dit betreft een strook van enkele tientallen meters 
aan beide zijden van het bestaande tracé van de N244, vanaf de westelijke op- en afrit van de 
A7 tot en met de aansluiting van de N244 op de N247 en de locatie van het P+R-terrein met 
tankstation.  

                                                                  
4 De Stichting Fonds BONRoute (voorheen Fonds Bereikbaarheidsoffensief Randstad) is een uitwerking van de be-
stuursovereenkomst Bereikbaarheidsoffensief Noordelijke Randstad (2000). Het offensief bestaat uit een samenhan-
gend pakket van maatregelen voor het verbeteren van de bereikbaarheid van de Noordelijke Randstad. 
5 MER = het milieueffectrapport 
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Figuur 1.2: Plangebied 
 
De inrichtingsmaatregelen kunnen, behalve op het plangebied, ook effecten hebben op omlig-
gende gebieden. Dit grotere gebied betreft het studiegebied voor deze MER. De omvang van 
het studiegebied kan per milieuaspect verschillen, afhankelijk van de reikwijdte van de effecten. 
In geval van twijfel over de omvang van het studiegebied wordt in het MER uitgegaan van het 
‘worst case scenario’. Dit wil zeggen dat in dat geval uitgegaan wordt van het grootste effect dat 
verwacht zou kunnen worden. In dit rapport worden zowel de effecten op het plangebied als ook 
op het studiegebied behandeld. 
Bij de aanleg van de N244 is reeds rekening gehouden met het mogelijk opwaarderen van de 
N244 en is het dijklichaam hiervoor al aangelegd.  
De effecten binnen het studiegebied hangen voornamelijk samen met de verkeerseffecten (wij-
zigingen in verkeersintensiteiten ten opzichte van de huidige situatie). In figuur 1.1 is aangege-
ven voor welk deel van het plangebied een verbreding in het MER wordt onderzocht. In het ove-
rige deel van het projectgebied worden verkeerstechnische varianten onderzocht. Opwaarde-
ring van de N244 leidt tot andere verkeersbewegingen (zie hoofdstuk 5) en daarmee tot wijzi-
gingen in bijvoorbeeld geluidshinder en luchtkwaliteit.  
Andere effecten die buiten het plangebied plaatsvinden zijn bijvoorbeeld de effecten op externe 
veiligheid in verband met het tankstation en de effecten op natuurgebieden (waardevol weide-
vogelgebied) in de vorm van verstoring. 

1.4 Doel en procedure van de m.e.r. 
 
1.4.1 Doorlopen van de m.e.r.-procedure 
Het project is officieel gezien slechts m.e.r.-beoordelingsplichtig. Provincie Noord-Holland heeft 
echter vanwege de verwachte milieueffecten, de samenhang van dit project met andere infra-
structurele projecten in de regio en de ligging in de nabijheid van ecologisch belangrijke gebie-
den ervoor gekozen om op voorhand een MER op te stellen. 
 
De m.e.r.-procedure wordt nu doorlopen in samenhang met de besluitvorming over het inpas-
singsplan. Provincie Noord-Holland (Provinciale Staten) is daarin bevoegd gezag (BG). Provin-
cie Noord-Holland (Gedeputeerde Staten) is tevens de initiatiefnemer (IN).  
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1.4.2 Doel 
De centrale doelstelling van de m.e.r.-procedure is het milieubelang een volwaardige plaats te 
geven in de besluitvorming over activiteiten met mogelijk belangrijke gevolgen voor het milieu. 
In het MER wordt ingegaan op de te verwachten milieueffecten bij een bepaalde activiteit: in dit 
geval de opwaardering van de N244. Met het MER wordt gezocht naar de meest geschikte of 
meest wenselijke inrichting van de weg vanuit milieuoogpunt. 
 
1.4.3 Verloop van de m.e.r.-procedure 
Startnotitie m.e.r. 
De m.e.r.-procedure is formeel van start gegaan met de bekendmaking van de startnotitie m.e.r. 
op 1 juni 2006 in onder andere het Noordhollands Dagblad (Dagblad Waterland), Gezinsblad, 
Het Witte Weekblad en de Echo. Van 2 juni tot 15 juli 2006 heeft de startnotitie m.e.r. ter inzage 
gelegen. De startnotitie m.e.r. beschrijft in grote lijnen de voorgenomen activiteit en de mogelij-
ke consequenties daarvan voor het milieu. Ook is in de startnotitie ingegaan op de aanpak van 
de effectbeschrijving in het MER. 
  
Richtlijnen 
Provinciale Staten van Provincie Noord-Holland hebben als Bevoegd Gezag de Commissie 
voor de milieueffectrapportage (Cie m.e.r.) in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over 
de richtlijnen voor het op te stellen MER. In dit advies is de inspraak op de startnotitie betrok-
ken. Dit advies voor de richtlijnen is d.d. 10 augustus 2006 door de Cie m.e.r. opgesteld en met 
beperkte aanvulling omgezet door het bevoegd gezag in definitieve Richtlijnen (d.d. 13 februari 
2007). Deze zijn in het MER verwerkt. De hoofdlijn van de richtlijnen bestaat uit de volgende 
punten: 
• Doelstelling: In het MER moet het hoofddoel (verhelderen van de hiërarchie in de wegen-

structuur) worden vertaald in concrete onderliggende doelen, die vervolgens in het MER ge-
toetst worden. 

• Opwaardering N244: De Cie m.e.r. adviseert om een alternatief toe te voegen waarin de 
N244 maximaal wordt opgewaardeerd tot snelle verbindingsroute tussen de N247 en de A7 
om een goed alternatief te bieden voor het verkeer dat nu van de N247 gebruik maakt 
(Stroomwegalternatief). 

• Inzetten scenario’s: 
- de N247 zonder aanvullende maatregelen meenemen in de autonome situatie; 
- toevoegen van een alternatief stroomweg; 
- eventuele nieuwe ontsluiting van Edam-Volendam op de N244 met een onderbouwde 

aanname van de te verwachten verkeersintensiteiten en verdeling. 
 
Milieueffectrapport 
Voor u ligt het MER. Het MER is opgesteld aan de hand van de richtlijnen, beschikbare gege-
vens, aanvullend onderzoek in het kader van de verschillende milieuthema’s. 
 
Provincie Noord-Holland zal dit MER beoordelen op aanvaardbaarheid. Hierbij moet antwoord 
gegeven worden op de volgende vragen: 
• voldoet het rapport aan de wettelijke eisen; 
• voldoet het rapport aan de vastgestelde richtlijnen; 
• bevat het rapport geen onjuistheden. 
 
Na beoordeling en aanvaarding van het MER door Provincie Noord-Holland wordt het MER 
openbaar gemaakt door publicatie, hoogstwaarschijnlijk gelijktijdig met het (voor)ontwerp inpas-
singsplan voor de N244. Na de bekendmaking volgt een periode van advisering en inspraak. De 
mogelijkheid tot inspraak op het MER wordt via publicatie bekend gemaakt. Tevens wordt door 
het Bevoegd Gezag een exemplaar van het MER naar de commissie m.e.r. en de overige wet-
telijke adviseurs gestuurd. 
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Tot 6 weken na bekendmaking wordt een ieder, inclusief de wettelijke adviseurs, in de gelegen-
heid gesteld om in te spreken op het MER. Binnen 5 weken na de inspraakperiode brengt de 
commissie m.e.r. haar toetsingsadvies uit, mede op basis van de binnengekomen inspraakreac-
ties. In het toetsingsadvies wordt beoordeeld of het MER volledig is en voldoende kwaliteit be-
vat om tot een afgewogen besluit te komen over het inpassingsplan. 
 
Uiteindelijk neemt het bevoegd gezag het besluit waarvoor het MER is opgesteld. Hierbij moe-
ten ze laten weten hoe in de besluitvorming rekening is gehouden met de informatie uit het 
MER. 

1.5 Inspraak 
Op het MER is zoals hiervoor genoemd gedurende 6 weken inspraak mogelijk. In deze weken 
kunnen reacties op het MER schriftelijk kenbaar worden gemaakt. De inspraakreacties worden 
door de commissie m.e.r. betrokken bij de toetsing van het MER. 

1.6 Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 wordt de probleem- en doelstelling beschreven. Hierin wordt inzichtelijk gemaakt 
welke autonome ontwikkelingen er spelen in de regio en op welke wijze zich dit vertaald in ver-
keer- en vervoereffecten. Op basis hiervan is het doel van de opwaardering van de N244 be-
schreven. In hoofdstuk 3 is het beleidskader geschetst en wordt aangegeven welke besluitvor-
ming heeft plaatsgevonden, of nog moet plaatsvinden om het project doorgang te laten vinden. 
Vervolgens geeft hoofdstuk 4 de alternatieven en varianten voor de opwaardering van de N244. 
Op basis van deze alternatieven en varianten wordt in dit MER het effect bepaald op de ver-
schillende milieuthema’s. 
Hoofdstuk 5 gaat in op de verkeer- en vervoereffecten. Belangrijk daarin is de toetsing van het 
probleemoplossende vermogen van de alternatieven en varianten. In hoeverre leidt opwaarde-
ring van de N244 tot oplossing van de geschetste problematiek? 
Vervolgens wordt in de hoofdstukken 6 tot en met 9 ingegaan op de milieueffecten als gevolg 
van de opwaardering van de N244. Achtereenvolgens komen aan de orde: bodem en water, 
landschap, cultuurhistorie en archeologie, natuur en woon- en leefmilieu. Elk hoofdstuk heeft 
eenzelfde opbouw van beschrijven van huidige situatie en autonome ontwikkeling, benoemen 
van de beoordelingscriteria, effectbeschrijving, effectbeoordeling en het formuleren van eventu-
ele effectbeperkende maatregelen. 
Hoofdstuk 10 geeft een vergelijking van de alternatieven en de daarin onderscheiden varianten 
op basis waarvan het Meest Milieuvriendelijk Alternatief (MMA) is geformuleerd. Ook is een ef-
fectbeoordeling van het MMA opgenomen. In hoofdstuk 11 volgt een totale effectvergelijking 
inclusief het MMA. In hoofdstuk 12 staan tenslotte de leemten in kennis en een aanzet voor een 
evaluatieprogramma beschreven. 
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2 Probleem- en doelstelling 

2.1 Ambitie: Hiërarchie in het wegennet 

2.1.1 Netwerkvisie Noord-Holland 
De visie op de doorstroming op het Noord-Hollandse wegennet is vastgelegd in de Netwerkvisie 
Noord-Holland6. Hierin is vastgelegd hoe de onderlinge prioriteiten van de belangrijkste auto-
wegen in Noord-Holland zich tot elkaar verhouden. Door middel van deze prioritering wordt 
aangegeven waar het verkeer moet blijven stromen en waar het (bij een gebrek aan capaciteit) 
tijdelijk mag worden gebufferd.  
In de Netwerkvisie Noord-Holland is de N244 ten oosten van de A7 aangemerkt als weg met 
prioriteit 2. De N244 heeft daarmee een hogere prioriteit dan bijvoorbeeld de A7 ten noorden 
van de aansluiting Purmerend-Noord en de N235 en N247. Bij onvermijdelijke congestie zal de 
file het eerst worden ‘neergezet’ op wegen met prioriteit 3. De prioriteit van een weg zegt in 
principe niets over de capaciteit van die weg.  
 

 
Figuur 2.1: Netwerkvisie Noord-Holland, prioritering wegdelen  
Bron: Netwerkvisie Noord-Holland 
 

                                                                  
6 Netwerkvisie Noord-Holland; Provincie Noord-Holland, Gemeente Amsterdam, Stadsregio Amsterdam, Rijkswaterstaat 
(2005) 
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De netwerkvisie heeft mede de basis gevormd voor het Gebiedsgericht Benutten Purmerend. In 
deze regionale uitwerking vormt de N244 samen met de A7 ten zuiden van afslag Purmerend 
Noord de hoogst geprioriteerde route in de regio. Maatregelen die in het kader van dit project 
worden uitgevoerd hebben dan ook tot doel verkeer op deze route zo goed mogelijk te facilite-
ren. Onderdeel van deze aanpak is de aansluiting van de Purmerenderweg op de N244.  

2.1.2 Duurzaam veilig 
Momenteel functioneert de N244 als een regionale stroomweg: een autoweg met een maximum 
snelheid van 100 km/uur, De inrichting voldoet echter niet aan de kenmerken die behoren bij 
een dergelijke wegcategorie. In de actualisatie van het Provinciale Verkeer en Vervoerplan 
(PVVP) is de N244 ten noorden van Purmerend dan ook gecategoriseerd als een gebiedsont-
sluitingsweg. Bij deze categorie behoort een maximum snelheid van 80 km/uur.  

2.1.3 Ambitie Provincie Noord-Holland 
Provincie Noord-Holland werkt aan de versterking van het regionale wegennet. Provincie 
Noord-Holland is wegbeheerder en werkt als zodanig aan de verbetering van haar eigen we-
gennet. Deze werkzaamheden vinden plaats op basis van het Provinciaal Verkeers- en Ver-
voersplan en het Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur. Voorbeeld hiervan is onder 
andere de verdubbeling van de N244 (Structuurvisie Provincie Noord-Holland). 
 
Bereikbaarheid Waterland 
De doorstroming op de N235 en N247 vanuit Waterland naar Amsterdam-Noord verslechtert. 
Deze verbindingen zijn zwaar belast met autoverkeer en openbaar vervoer. De wegen liggen in 
een kwetsbaar gebied en doorkruisen diverse landelijk gelegen kernen. Grootschalige weguit-
breidingen zijn daarom niet aan de orde; er wordt vooral ingezet op het slimmer gebruiken van 
de bestaande infrastructuur. Om de bereikbaarheid te waarborgen voert de Provincie Noord-
Holland samen met de stadsregio Amsterdam en lokale overheden in de regio Waterland on-
derzoek uit naar mogelijke maatregelen (Structuurvisie Provincie Noord-Holland). 

2.2 Probleemstelling 
De N244 tussen de A7 en de N247 is een belangrijke regionale verbinding tussen Edam-
Volendam en Purmerend-Noord naar het hoofdwegennet (A7). De N244 in haar huidige vorm 
resulteert bij autonome ontwikkeling in een aantal problemen. Het extra verkeer leidt tot overbe-
lasting van het wegvak Edisonweg – Nieuwe Gouw en een zware belasting van bijna alle krui-
singen op de weg, inclusief de aansluitingen op de A7. Dit heeft tot gevolg dat de doorstroming 
op de weg zal verslechteren waardoor ook de verkeersdruk op de al overbelaste N247 verder 
zal toenemen. De problemen op de N244 zijn verkeerskundig van aard. Op en rond de weg is in 
de huidige situatie geen sprake van milieuproblematiek die concreet aangepakt moet worden. 
 
De probleemstelling is drieledig: 
1. Op korte termijn ontstaan er als gevolg van regionale ruimtelijke ontwikkelingen en de daar-

door toenemende verkeersdruk doorstromingsproblemen op de N244 als gevolg van de be-
perkte capaciteit. 

2. Door de toenemende verkeersdruk op de N247 neemt de problematiek op en rond deze 
weg verder toe. De weg is nu al overbelast en kent daarnaast een fysieke beperking ter 
hoogte van Broek in Waterland. Ook de leefbaarheid in de kernen rond de N247 staat onder 
druk (geluid, luchtkwaliteit). 

3. De verkeersveiligheid op de N244 neemt af doordat gebruik en inrichting van de weg niet 
met elkaar in overeenstemming zijn. De N244 is in de huidige situatie niet optimaal ingericht 
volgens het Duurzaam veilig principe. 

2.3 Doelstellingen 
Provincie Noord-Holland heeft de ambitie de opwaardering van de N244 vooruitlopend op de te 
realiseren capaciteitsuitbreidingen op de A7 en de realisatie van de tweede Coentunnel (plan-
ning 2012) op te pakken. Dit in verband met een aantal regionale ruimtelijke ontwikkelingen 
waardoor de verkeersdruk op het regionale wegennet verder toeneemt.  
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Als de capaciteit van de N244 niet wordt vergroot wordt de ontwikkeling van het bedrijventerrein 
Baanstee-Noord belemmerd en treedt in de omgeving van de N244 veel sluipverkeer op. Het is 
daarom voor Provincie Noord-Holland belangrijk om de capaciteit van de N244 al op korte ter-
mijn te vergroten.  
 

Tweede Coentunnel en verbreding A7 
 

Wanneer de route N244 – A7 – A8 e.v. richting Amsterdam een grotere capaciteit heeft, verbe-
tert de doorstroming op dit traject. De verwachting is dat deze route dan aantrekkelijker wordt 
voor een deel van het verkeer uit Purmerend-Noord, Edam/Volendam en de regio Waterland 
richting Amsterdam dan de N247. De planning voor het gereed zijn van de Tweede Coentunnel 
voor het verkeer is 2012. Voor de A7 zijn momenteel nog geen concrete plannen voor uitbrei-
ding van de capaciteit in zuidelijke richting. In noordelijke richting is in 2007 een spitsstrook ge-
opend tussen Zaandam en Purmerend-Zuid.  

 
 
Met de opwaardering van de N244 streeft Provincie Noord-Holland de volgende doelen na: 
1. Het mogelijk maken van regionale ontwikkelingen (bedrijventerreinen en woningbouw); 
2. Het vergroten van de verkeersveiligheid op de N244; 
3. Het aanbrengen van een duidelijke hiërarchie in het regionale wegennet, conform de net-

werkstrategie Noord-Holland;  
4. Het creëren van een robuuste ontsluiting van de regio. Robuust houdt in dat de ontsluiting 

toekomstvast is, ondersteuning biedt aan het totale wegennetwerk in de regio en de N244 
bij eventuele calamiteiten op de N247 als alternatief voor de N247 kan dienen. 

 
Deze doelen zijn in een aantal concrete toetsingscriteria vertaald:  
1. Doorstroming en bereikbaarheid; 
2. Functie en gebruik wegen (sluipverkeer, hiërarchie wegennet); 
3. Verkeersveiligheid/leefbaarheid. 
 
Bovengenoemde criteria zijn gehanteerd als basis voor de toetsing van de probleemoplossend-
heid van verschillende alternatieven en varianten in hoofdstuk 5. In dat hoofdstuk is het pro-
bleemoplossend vermogen van de alternatieven en varianten op het gebied van de verkeersas-
pecten beschreven. De samenhangende toetsing van het doelbereik vindt vooral in hoofdstuk 
11 plaats. 
 





 
 

  319461, revisie D2
Pagina 29 van 134

 

3 Beleidskader en ruimtelijke ontwikkelin-
gen 

3.1 Beleidskader 
Om een goed beeld te krijgen van het kader waarbinnen de alternatieven zijn ontworpen is in 
tabel 3.1 een overzicht gegeven van het bestaande beleid. In deze tabel wordt achtereenvol-
gens een overzicht gegeven van het internationale, nationale, provinciale en regionale / lokale 
beleid, voor zover dat van toepassing is voor de opwaardering van de N244. Er wordt onder-
scheid gemaakt in algemene relevantie (dit betreft algemene beleidsdoelstellingen) en relevan-
tie specifiek voor de N244 (dit betreft specifieke doelstellingen op ontwikkelingen binnen het 
plangebied). Een verdere beschrijving van de beleidsstukken is in bijlage 1 opgenomen. 
 
Tabel 3.1: Overzicht bestaand beleid en regelgeving 
Schaalniveau Beleidsdocument Relevantie algemeen Relevantie N244 
Internationaal    
 Verdrag van Malta Archeologisch erfgoed zoveel mogelijk ter 

plekke bewaren en beheermaatregelen 
om dit te bewerkstelligen. 

Inventariseren van archeologische 
waarden. De resultaten zijn opgeno-
men in dit MER (Hf 7). 

 Werelderfgoedlijst 
UNESCO 

De Werelderfgoedlijst omvat zaken die 
van uitzonderlijke universele waarde wor-
den beschouwd voor de mensheid. Doel 
is bescherming van het object voor toe-
komstige generaties 

De Stelling van Amsterdam bevindt 
zich in de nabijheid van de N244. De 
N244 kruist de verdedigingslinie van de 
Stelling, maar dit is hier niet visueel 
beleefbaar. Het effect op de Stelling 
kan in dit MER buiten beschouwing 
worden gelaten. 

 Vogel- en Habitatricht-
lijn (Natura 2000) 

Voorkomen van schending van specifieke 
dieren en planten en hun leefgebieden. 

In dit MER is onderzocht of er een 
relatie is met de Vogel- en Habitatricht-
lijngebieden (Hf 8). Het plangebied ligt 
niet in een speciale beschermingszo-
ne. Het grenst wel aan het Vogelricht-
lijngebied Polder Zeevang dat noorde-
lijk van Kwadijk begint. 

 Kaderrichtlijn Water De kwaliteit van watersystemen verbete-
ren, het duurzame gebruik van water 
bevorderen, de verontreiniging van op-
pervlaktewater en grondwater verminde-
ren en de onttrekking en aanvulling van 
grondwater in balans houden of brengen. 

Handhaven of verbeteren van de che-
mische en ecologische kwaliteit van 
oppervlakte- en grondwater. Relevante 
elementen zijn uitgewerkt in de Water-
toets. De resultaten daarvan zijn ver-
werkt in dit MER (Hf 6).  

Nationaal    
 Nota Ruimte In de Nota zijn de Nationale Landschap-

pen benoemd. Dit zijn gebieden met in-
ternationaal zeldzame en nationaal ken-
merkende kwaliteiten op landschappelijk, 
cultuurhistorisch en natuurlijk gebied. 
Voor de Landschappen geldt een beleid 
van ‘behoud door ontwikkeling’. 
 
 
 

Het plangebied is gelegen in Nationaal 
Landschap Laag Holland. 
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Schaalniveau Beleidsdocument Relevantie algemeen Relevantie N244 
Nationaal    
 Nota Mobiliteit Mobiliteit is een voorwaarde voor sociale 

en economische ontwikkeling. De Nota 
gaat uit van netwerkanalyses – zie ook 
Provinciaal Verkeer- en Vervoerplan. 

Voor het gebied is gestart met het 
uitvoeren van een netwerkanalyse. 
In het bereikbaarheidsoffensief Rand-
stad is de opwaardering van de N244 
opgenomen. 

 Nota Belvedère Initiatief van de ministeries VROM, OCW, 
LNV en V&W om de cultuurhistorie meer 
te betrekken bij ruimtelijke ontwikkelin-
gen. 

Verder uitgewerkt in de Cultuurhistori-
sche regioprofielen en de cultuurhisto-
rische waardenkaart (Zie verder hf 7 
van dit MER). 

 Wet op de archeologi-
sche monumentenzorg 

Bevestiging van de uitgangspunten uit 
Verdrag van Malta in de Nederlandse 
wetgeving. 

Inventariseren archeologische waar-
den. De resultaten zijn opgenomen in 
hoofdstuk 7 van dit MER. 

 Ecologische Hoofd-
structuur (EHS) 

De EHS is een netwerk van waardevolle 
natuurgebieden en verbindingen. 

Uitgewerkt in de PEHS (Zie verder hf 8 
van dit MER). 

 Natuurbeschermingswet Bescherming van gebieden, die als 
staats- of beschermd natuurmonument 
zijn aangewezen. 

Er zijn geen staats- of beschermde 
natuurmonumenten aanwezig binnen 
of nabij het plangebied. 

 Flora- en faunawet Bescherming van specifiek aangewezen 
planten- en diersoorten. 

Bij het voorkomen van aangewezen 
planten- en diersoorten moet ontheffing 
bij het ministerie worden aangevraagd. 
De natuurtoets is uitgevoerd, de resul-
taten daarvan zijn opgenomen in dit 
MER (Hf 8). 

 Anders omgaan met 
water (WB21) 

WB21 richt zich o.a. op: 
het terugdringen van wateroverlast; 
het creëren van meer ruimte voor water; 
gecombineerde aanpak van problemen in 
het waterbeheer; 
waterhuishoudkundige problemen niet 
afwentelen in tijd of plaats. 

Watercompensatie van verhard opper-
vlak. 
Uitvoeren van de Watertoets (Zie hf 6 
van dit MER). 

 Wet Milieubeheer Omdat titel 5.2 van de Wet Milieubeheer 
handelt over luchtkwaliteit staat deze ook 
wel bekend als de ‘Wet luchtkwaliteit’. 
Doel van de Wet luchtkwaliteit is het be-
schermen van mens en milieu tegen ne-
gatieve effecten van luchtverontreiniging. 
De wet is primair gericht op het voorko-
men van effecten op de gezondheid van 
de mens. Daarnaast zijn er voor zwavel-
dioxide en stikstofoxiden ook normen 
opgenomen ter bescherming van ecosys-
temen. 

In de Wet luchtkwaliteit staan grens-
waarden, plandrempels, alarmdrem-
pels richtwaarden en informatiedrem-
pels en wordt de controle van de lucht-
kwaliteit geregeld evenals het opstellen 
van plannen wanneer de luchtkwaliteit 
niet meer aan de eisen voldoet. In dit 
MER is onderzocht in hoeverre aan de 
normen wordt voldaan (Hf 9). 

 Wet geluidhinder De wet bevat een uitgebreid stelsel van 
bepalingen ter voorkoming en bestrijding 
van geluidshinder door onder meer indu-
strie, wegverkeer en spoorwegverkeer. 

Ontwikkelingen en activiteiten moeten 
binnen de in de Wet gestelde kaders 
blijven. Wanneer geluidsnormen wor-
den overschreden zijn mitigerende 
maatregelen noodzakelijk. In dit MER 
is onderzocht in hoeverre aan de nor-
men wordt voldaan. 

 Nationaal Milieube-
leidsplan 4 

Beëindigen van het afwentelen van mili-
eulasten op de generaties na ons en op 
mensen in arme landen. 
Binnen 30 jaar moet Nederland zijn over-
gestapt naar een duurzaam functioneren-
de samenleving. 
 

Bescherming van bodem, water en 
lucht en aandacht voor maatregelen 
ten behoeve van het milieu. Dit zijn 
aspecten die in dit MER zijn onder-
zocht. 
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Schaalniveau Beleidsdocument Relevantie algemeen Relevantie N244 
Provinciaal    
 Structuurvisie Noord-

Holland 2040 
In de structuurvisie zijn de ambities van 
provincie Noord-Holland ten aanzien van 
de ruimtelijke ontwikkelingen binnen de 
provincie aangegeven.  
 

Wegwerkzaamheden vinden plaats op 
basis van het Provinciaal Verkeers- en 
Vervoersplan en het Provinciaal Meer-
jarenprogramma Infrastructuur. De 
verbreding van de N244 wordt ge-
noemd als één van de voorbeelden 
hiervan. 

 Streekplanuitwerking 
Waterlands Wonen 

Uitwerking van het streekplan met name 
gericht op de uitwerking van de woning-
bouwopgave. 
 

In dit kader zijn er plannen voor de 
bouw van 6.000 woningen in de hele 
regio. Rondom het plangebied zijn 
Zuidoostbeemster en Lange Weeren 
als locatie aangewezen. 

 Provinciaal Ecologische 
Hoofdstructuur (PEHS) / 
Gebiedsplan Noord-
Holland Midden 

Doelstelling van de PEHS is het met el-
kaar verbinden van natuurgebieden om 
zodoende te komen tot uitwisseling van 
populaties. 

In het plangebied is een ecologische 
verbindingszone te realiseren en liggen 
agrarische gebieden met een natuur-
waarde. Noordelijk van het plangebied 
liggen twee natuurreservaten (Zie ver-
der Hf 8 van dit MER). 

 Nationaal Landschap 
Laag Holland 

Nota gericht op duurzaam behoud van 
het landschap in Laag Holland. 

Van de lopende projecten in landschap 
Laag Holland is er geen op het plange-
bied van toepassing. Wel komt de 
streekplanuitwerking Waterlands Wo-
nen als thema terug. 

 Beleidskader Land-
schap en Cultuurhistorie 
Noord-Holland 

Behoud van cultuurhistorische waarden 
door ontwikkeling. 

Het plangebied ligt in de regio Noord-
Holland midden. Het beschrijft de doel-
stellingen met betrekking tot het be-
houden en versterken van het veen-
weidegebied, de droogmakerijen en de 
Stelling van Amsterdam. Cultuurhisto-
rische elementen en structuren staan 
op de CHW-kaart (Hf 7). 

 Actualisatie van het 
Provinciaal Verkeers- 
en Vervoersplan (2007-
2013) (inclusief het 
Provinciaal Meerjaren-
programma Infrastruc-
tuur 2008-2012) 

Het plan richt zich op verkeersveiligheid, 
leefbaarheid en bereikbaarheid van voor-
zieningen. Het PVVP stelt de uitgangs-
punten voor het Noord-Hollandse ver-
keersbeleid, waaronder vrije keuze in 
mobiliteit, accommoderen van mobiliteits-
groei en faciliteren van vervoersbehoefte. 
Daarnaast geeft het verkeer- en vervoer-
beleid het kader aan voor ruimtelijke ont-
wikkelingen. 

Er wordt gestreefd naar een duidelijke 
hiërarchie in het wegennet. Daarnaast 
zet men in op het opheffen van aan-
sluitingen op het hoofdwegennet en 
goede parallelstructuur met de kwaliteit 
van een stroomweg. 
In het Provinciaal Meerjarenprogram-
ma Infrastructuur is de opwaardering 
van de N244 opgenomen.  
 

 Netwerkvisie Noord-
Holland 

De Netwerkvisie is een kader waarbinnen 
verschillende regionale projecten, die 
gericht zijn op het beter benutten van de 
bestaande infrastructuur, tot stand komen 
of al zijn gekomen. Door een regelstrate-
gie op te stellen met 3 categorieën van 
prioriteiten, is bepaald waar verkeer moet 
blijven stromen en waar gebufferd kan 
worden op momenten van ondercapaciteit 
in het wegennet. 

De N244 behoort tot het bestudeerde 
wegennet in de Netwerkvisie Noord-
Holland. In de regelstrategie die in de 
Netwerkvisie is opgesteld heeft de 
N244 prioriteit 2. Dat is dezelfde priori-
teit als de A7 tussen Purmerend-Noord 
en Zaandam en een hogere prioriteit 
dan de A7 ten noorden van Purme-
rend, die voor een deel als bufferweg-
vak is aangewezen. 

 Provinciaal Waterhuis-
houdingsplan 2009 

Overzicht van de opgaven die de provin-
cie, waterschappen en gemeenten de 
komende jaren hebben op het gebied van 
grond- en oppervlaktewaterkwantiteit en 
oppervlaktewaterkwaliteit. 

Vanuit het provinciaal Waterhuishou-
dingsplan liggen er geen specifieke 
opgaven voor het plangebied. 
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Schaalniveau Beleidsdocument Relevantie algemeen Relevantie N244 
Provinciaal    
 Provinciaal Milieube-

leidsplan 2009-2012 
In het Milieubeleidsplan zijn 3 beleidslij-
nen benoemd: 
1. voorkomen van schade aan de mense-
lijke gezondheid; 
2. duurzaam produceren en consumeren; 
3. kwaliteit van de leefomgeving zo hoog 
mogelijk maken. 
In het milieuprogramma zijn 5 prioriteiten 
genoemd, relevant is de PEHS. 

Het gehele plangebied ligt binnen het 
doelgebied van het PMP Noord-
Holland. Inpassing van projecten moet 
gebeuren op basis van respect voor de 
leefomgeving en de karakteristieke 
landschapskenmerken. 

 Provinciaal Actieplan 
Luchtkwaliteit 2005 

Het plan streeft naar het selecteren van 
maatregelen die de luchtkwaliteit verbete-
ren binnen de gestelde normen (zie Be-
sluit luchtkwaliteit). 

In de MER wordt ook de luchtkwaliteit 
onderzocht, waarbij ook het effect van 
de verschillende varianten op de lucht-
kwaliteit wordt bekeken (zie Hf 9).  

Regionaal    
 Regionaal Verkeers- en 

Vervoersplan 
Voor de regio is een goed functionerend 
infrastructureel netwerk essentieel. De 
noodzakelijke verplaatsingen moeten zo 
goed mogelijk worden geaccommodeerd. 
 
De stadsregio Amsterdam wil fietsgebruik 
stimuleren en werkt aan een regionaal 
fietsnetwerk. 

Nauwe relatie tussen (nieuwe) infra-
structuur en plannen voor nieuwe be-
drijventerrein, woningen en voorzienin-
gen. Bereikbaarheid geldt als voor-
waarde voor de ontwikkeling van loca-
ties. Opwaardering van de N244 sluit 
hierop aan. 
In de nabijheid van de N244 is een 
regionale hoofdroute aangegeven. In 
het plan is een fietsverbinding tussen 
Purmerend en Edam aangegeven. 

 Meerjarenambitie Ver-
keersveiligheid Stads-
regio Amsterdam 

De stadsregio wil door integraal verkeers-
veiligheidsbeleid het aantal verkeers-
lachtoffers in 2010 beperken tot maximaal 
700 ernstige verkeersslachtoffers.  

Overeenkomstig de doelen uit de 
Meerjarenambitie worden in het MER 
de volgende maatregelen meegeno-
men: 
Reduceren van de snelheid van 100 
naar 80 km/u; 
Maatregelen op de kruisingen (ver-
keersregeling afstemmen, rotondes, 
ongelijkvloerse kruisingen) 

 Convenant Uitvoerings-
afspraken Gebiedsge-
richt Benutten (GGB)  

Het convenant gaat over de periode 
2008-2015 en bevat maatregelen voor 
een goede doorstroming van het verkeer.  

In het convenant is de aansluiting van 
de Purmerenderweg op de N244 op-
genomen 

 Regiovisie Waterland 
2040 

In de regiovisie Waterland 2040 hebben 
de zeven Waterlandse gemeenten hun 
koers bepaald voor het ruimtelijk beleid 
op lange termijn. 

Enkele voor dit project belangrijke 
items zijn: 
- Het niet bebouwen van de Purmer 
(behoud unieke verscheidenheid land-
schappen; 
- Verder herstructureren en intensive-
ren stedelijke gebied; 
- Grotere concentratie woningbouw in 
en rond Purmerend; 
- Intensiveren van bestaande bedrij-
venterreinen. Na Baanstee-Noord geen 
grote bedrijventerreinen meer; 
- Uitvoering mobiliteitspakket; verbete-
ring van de bereikbaarheid; 
- Waterlands Wonen 

 Landschapsplan A7 Rijkswaterstaat geeft in dit plan haar visie 
op de landschappelijke inpassing van de 
A7. 
 

In dit plan zijn voor de aansluiting met 
de N244 twee alternatieven onder-
zocht. 
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Schaalniveau Beleidsdocument Relevantie algemeen Relevantie N244 
Regionaal    
 Beleid Hoogheemraad-

schap Hollands Noor-
derkwartier 

Zorg voor kwaliteit (ecologisch en veront-
reinigde stoffen) en kwantiteit van opper-
vlaktewater. 
Het wegbeheer is gericht op verkeersvei-
ligheid, bereikbaarheid en berijdbaarheid. 

In het MER wordt de noodzaak van 
watercompensatie voor verhard opper-
vlak onderzocht.  
Voor de kruisende wegen (o.a. van 
HHNK) wordt in het MER de invloed op 
de verkeersstructuur onderzocht (Hf 5). 

 Verkeersveiligheidsplan 
Hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwar-
tier 

Beleidsdocument en actieprogramma om 
verkeersveiligheid op wegen in beheer bij 
HHNK te verbeteren.  

Kruising Edisonweg – N244 is opge-
nomen in het plan als onveilige krui-
sing. Initiatief om de kruising aan te 
pakken ligt bij andere wegbeheerders 
(provincie).  
Daarnaast is in de omgeving van de 
N244 de route Westerweg - Kwadij-
kerweg aangemerkt als subjectief on-
veilige route. 

Gemeentelijk    
 Structuurvisie gemeente 

Purmerend 2005-2020 
Gemeente Purmerend geeft in deze visie 
haar ambities weer voor de periode 2005-
2020. De stad moet een bloeiende stad 
worden. Er is aandacht voor een even-
wichtige woon-werkbalans en het verster-
ken van groene en blauwe functies. 

Er ligt een aantal concrete opgaven die 
relevant zijn voor dit MER: 
Behoud en versterken fietspadennet-
werk; 
Fiets- en groenverbinding langs N244; 
Ontwikkeling Baanstee-Noord;  
Rotonde model. 

 Bestemmingsplan Ruimtelijk ordeningsdocument op basis 
waarvan de gemeente activiteiten al dan 
niet toestaat. 

De opwaardering van de N244 en de 
aansluiting van de Purmerenderweg 
past niet in het huidige bestemmings-
plan van gemeente Purmerend. 
De (verbreding van de) N244 past in 
het huidige bestemmingsplan van ge-
meente Edam-Volendam, de realisatie 
van een fietsverbinding past hierin 
echter niet. Voor de aanleg van het 
P+R-terrein, tankstation en horecage-
legenheid dient het bestemmingsplan 
van de gemeente Purmerend/Zeevang 
aangepast te worden. Voor de aanslui-
tingen van de N244 op de A7 zal het 
bestemmingsplan van de gemeente 
Beemster deels aangepast moeten 
worden. Nieuwe bestemmingsplannen 
en/of een nieuw inpassingsplan is dus 
vereist. 
 

 Bestemmingsplan “Be-
drijvenpark Baanstee-
Noord” 

In dit bestemmingsplan wordt de ontwik-
keling van het bedrijvenpark Baanstee-
Noord planologisch mogelijk gemaakt. 

Bedrijventerrein Baanstee-Noord zorgt 
voor extra verkeer op de N244.  

 Gemeentelijk Verkeers- 
en Vervoersplan Pur-
merend 

In dit plan zijn de hoofdlijnen voor het 
verkeer- en vervoerbeleid tot 2010 opge-
nomen. 

Het plan is opgebouwd naar onder-
werp: openbaar vervoer, langzaam 
verkeer, autoverkeer en parkeren. 
Baanstee krijgt een betere ontsluiting 
door opwaardering van de N244. 

 Natstructuurplan Baan-
stee-Noord 

Gemeente en Hoogheemraadschap heb-
ben voor het bedrijventerrein een water-
plan opgesteld, waarin het watersysteem 
voor het terrein is uitgewerkt. 

In het plan is de 0,18 hectare open 
water opgenomen als compensatie 
voor de opwaardering van de N244. 
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Ontwikkelingen 
Baanstee-Noord en aansluitingen op N244 (Autonome ontwikkeling) 
Bedrijventerrein Baanstee-Noord komt te liggen tussen de N244, de Ringvaart, Middentocht en 
de Edammerweg (en het denkbeeldige verlengde daarvan). De omvang van het plangebied van 
Baanstee-Noord is circa 160 ha bruto. Vanuit Baanstee-Noord wordt een fasering aangehouden 
vanuit het zuiden. In een zone langs de N244 komt tot 2012 66 ha bruto grond beschikbaar. In 
fase 2 en 3 wordt de rest van het gebied vanuit het zuiden uitgegeven. Overigens wordt binnen 
het plangebied niet alleen gezorgd voor voldoende watercompensatie voor het bedrijventerrein 
zelf, maar ook voor het aanliggende deel van de N244. In de Structuurvisie is Baanstee-Noord 
opgenomen. 
Er is voor Baanstee-Noord een stedenbouwkundig plan opgesteld dat aansluit bij de bestaande 
bedrijventerreinen Baanstee-West en Baanstee-Oost. Aan de N244 komt meer intensieve en 
hoogwaardige bedrijvigheid.  
 
Regionaal is de realisatie van Baanstee-Noord van belang om de woon-werkbalans in het ge-
bied rondom Purmerend te verbeteren. Dit moet leiden tot kortere afstanden voor het woon-
werkverkeer en meer diverse bestemmingen. Voor het verkeersysteem in de regio betekent dit 
een efficiënter gebruik. 
 
In de planontwikkeling van Baanstee-Noord wordt uitgegaan van twee aansluitingen op de 
N244: Eén bij de bestaande aansluiting van de Noordweg en één bij de Magneet. Verder zijn er 
geen verbindingen voor het autoverkeer naar Baanstee-Noord. Dit betekent dat de Kwadijker-
weg en de Edammerweg op de rand van het plangebied worden afgesloten voor autoverkeer.  
 
Woningbouw gemeente Edam-Volendam (Autonome ontwikkeling) en nieuwe ontsluitingsweg 
(Scenario autonome ontwikkeling) 
De gemeente Edam-Volendam bouwt vanaf 2009 ongeveer duizend woningen aan de oostkant 
van de bestaande kernen (De Broeckgouw), tegen het Markermeer aan. Bovendien wordt 
overwogen om aan de westkant van Volendam nog 740 woningen te bouwen (Lange Weeren – 
onderdeel van Waterlands Wonen). Deze woningen resulteren in een hoeveelheid extra verkeer 
van en naar Edam-Volendam, waarvan een deel gebruik zal maken van de N244.  
 
Om de nieuwe woningbouwlocaties en de bestaande kernen beter te ontsluiten, wil de gemeen-
te Edam-Volendam mogelijk een nieuwe weg aanleggen in het verlengde van de N244. Deze 
moet aansluiten op de Dijkgraaf Poschlaan. Door de aanleg van deze nieuwe weg wordt het 
aantrekkelijker en meer voor de hand liggend om vanuit Edam-Volendam gebruik te maken van 
de N244 in plaats van de N247 van en naar Amsterdam Noord. De nieuwe weg lijkt goed te 
kunnen aansluiten op het kruispunt tussen de N244 en de N247. Wel zal de kruising gerecon-
strueerd moeten worden omdat er een nieuwe weg op aansluit. Op de effecten van het realise-
ren van de derde ontsluiting wordt in hoofdstuk 5 nader in gegaan. 
 
Waterlands Wonen (Autonome ontwikkeling) 
Tot 2020 mogen in de regio Waterland 6.000 nieuwe woningen worden gebouwd, waarvan een 
deel buiten bestaand stedelijk gebied. Voorwaarde is het behoud van cultuurhistorische en 
landschappelijke waarden (Streekplanuitwerking Waterlands Wonen, 28 februari 2006 vastge-
steld door Gedeputeerde Staten). In de directe omgeving van de N244 is een aantal aangewe-
zen locaties van belang: 
• In Zuidoost Beemster gaat Gemeente Beemster 1100 woningen bouwen7. 
• In gemeente Zeevang worden voor 2010 circa 200 nieuwe woningen gebouwd. 
• In gemeente Edam-Volendam worden op termijn 740 woningen aan de westkant van Volen-

dam gebouwd (Lange Weeren). 
 

                                                                  
7 In een eerste fase 650 woningen binnenstedelijk en in een tweede fase 450 woningen buitenstedelijk. 
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Kadijkerkoog (Autonome ontwikkeling) 
Voor het gebied ten westen van de Nieuwe Gouw is een voorlopig stedenbouwkundig plan ge-
maakt. De locatie Kadijkerkoog van de Prinsenstichting zal zich de komende jaren ontwikkelen 
tot een woonwijk. Kadijkerkoog biedt woonruimte en ondersteuning, dagbesteding en behande-
ling aan verstandelijk gehandicapte mensen. Op dit moment wonen op Kadijkerkoog 290 cliën-
ten. De huidige paviljoens zijn verouderd en voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. De 
huisvesting van de cliënten gaat de komende jaren drastisch veranderen. Naast de ongeveer 
200 cliënten van de Prinsenstichting die in de nieuwe woonwijk blijven wonen, komen er onge-
veer 225 koopwoningen voor niet gehandicapte mensen. 
 
Bedrijventerrein Edam-West (Autonome ontwikkeling) 
In Edam is een uitbreiding van 8 ha van bedrijventerrein Edam-West gepland.  
 

Figuur 3.1: Ontwikkelingen in de omgeving van de N244  
 
 
Aansluitingen A7 (realisatie voorgenomen activiteit) 
De aansluitingen op de A7 worden meegenomen in het kader van verkeersafwikkeling van de 
N244 op de A7. De westelijke aansluiting is de aansluiting ten westen van de A7. De oostelijke 
aansluiting is de aansluiting ten oosten van de A7. Uit de onderzoeken ten behoeve van het 
MER is een doorstromingsprobleem gesignaleerd met de aansluiting van de N244 op de A7. In 
2009/2010 is nader onderzoek gedaan om hiervoor tot oplossingen te komen. De daadwerkelij-
ke uitvoering van aanpassingen aan deze aansluiting, zal in overleg met RWS moeten plaats-
vinden. 
 
Aansluiting Beemster/Zeevang (Purmerenderweg) op oostelijke rotonde A7(Nulplusalternatief 
en Verbredingsalternatief) 
In het kader van het project GebiedsGericht Benutten (GGB) Purmerend is een nieuwe ontslui-
ting van de Beemster en Zeevang op de N244 onderzocht. Het resultaat van deze studie is dat 
er het voornemen is een aansluiting tussen de Purmerenderweg en de oostelijke rotonde bij de 
A7 te realiseren. Alleen een noordelijke aansluiting blijkt hiervoor verkeerskundig mogelijk (zie 
bijlage 2). 

     Aansluiting Purmerenderweg 
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Aansluiting  
Purmerenderweg 

In dit MER blijkt dat, door de toenemende verkeersintensiteit, de oostelijke rotonde in de huidige 
vormgeving in de toekomst een knelpunt gaat vormen. Het toevoegen van een extra aansluiting 
is daarom een goed moment om deze rotonde te optimaliseren. Daarom is deze aansluiting 
samen met de aanpassing van de rotonde in 2009 in dit MER als onderdeel toegevoegd aan 
het Nulplusalternatief en het Verbredingsalternatief. 
 

 
Figuur 3.2: Aanpassing oostelijke aansluiting N244 op de A7 
 
 
P+R-terrein en tankstation en een horecagelegenheid (Nulplusalternatief en Verbredingsalter-
natief) 
In 2009 zijn ter hoogte van de S. Allendelaan ten noorden van de N244 de ontwikkeling van een 
P+R-terrein met tankstation en een horecagelegenheid aan de voorgenomen activiteit toege-
voegd. Het P+R-terrein zal aan de oostzijde van de ontsluiting komen te liggen en ruimte gaan 
bieden aan ca. 150 parkeerplaatsen. 
 

 
Figuur 3.3: Ligging P+R-terrein, tankstation en horecagelegenheid 
 
 
Vooralsnog wordt er vanuit gegaan dat het tankstation een station met LPG zal worden en dat 
deze locatie zal worden ingevuld door een bedrijf dat momenteel binnen de bebouwde kom van 
Purmerend ligt. Het tankstation wordt aan de westzijde van de locatie geplaatst. 
 
Voor de horecagelegenheid, tussen het tankstation en het P+R-terrein, wordt gedacht aan bij-
voorbeeld een fastfoodketen, maar hierover zijn nog geen concrete afspraken gemaakt.  

Horecagelegenheid 

A7 N244 

Westelijke 
rotonde 
N244-A7 

Oostelijke 
rotonde 
N244-A7

Aansluiting  
Purmerenderweg-
N244
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3.2 Besluitvorming 

3.2.1 Proces tot nu toe 
De provincie Noord-Holland heeft in het streekplan vastgelegd dat de N244 wordt opgewaar-
deerd. Er is een startnotitie MER opgesteld voor de opwaardering die medio 2006 ter inzage is 
gelegd. De commissie voor de m.e.r. heeft een richtlijnenadvies opgesteld voor het MER (d.d. 
10-08-2006), dat door Provincie Noord-Holland met enkele aanvullingen is overgenomen.  
Vervolgens is gestart met het opstellen van dit MER. Doordat er eind 2007 onderzoek is gestart 
naar een gebiedsgerichte ontwikkeling van Purmerend en de ontsluiting van Beemster, is het 
opstellen van het MER gedurende een jaar stil komen te liggen. Begin 2009 is begonnen met 
het updaten van het MER en het uitvoeren van aanvullende berekeningen (toevoegen P+R-
terrein met tankstation en horecagelegenheid, aansluiting met de Beemster (Purmerenderweg) 
als onderdeel van de alternatieven en een apart onderzoek naar de aansluiting op de A7) om 
tot een afronding van het MER te komen. Ondertussen is in 2010 de nieuwe Structuurvisie van 
provincie Noord-Holland vastgesteld, waarin de verbreding van de N244 is opgenomen. 

3.2.2 Genomen en te nemen besluiten 
Er is een aantal voor de N244 relevante besluiten. Sommige van deze besluiten zijn al geno-
men, andere moeten nog genomen worden. De relevante besluiten zijn in tabel 3.2 aangege-
ven. 
 
Tabel 3.2: Overzicht relevante besluiten 

Bevoegd Gezag Besluit Besluit genomen 
Provincie Noord-Holland 
 Ontwikkelen bedrijvenpark Baanstee-Noord en directe aansluiting op N244 ja 
 Verbreden N244 opnemen in Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastruc-

tuur (studiefase) 
ja 

 Uitwerking streekplan Noord-Holland Zuid ja, maar is ko-
men te vervallen 
door N244 op te 
nemen in Struc-
tuurvisie. 

 Structuurvisie Noord-Holland ja 
 Inpassingsplan verbreding N244 nee 
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 
 Wet Verontreiniging Oppervlaktewater (WVO-vergunning) nee 
 Ontheffing van de Keur nee 
Gemeente Purmerend, Edam-Volendam, Beemster en Zeevang 
 Wabo vergunning nee 
Rijk (ministerie ELI) 
 Ontheffing Flora- en faunawet nee 
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4 Alternatieven en varianten 

4.1 Kader voor de alternatieven en varianten 
In de Richtlijnen voor het MER is sprake van vier alternatieven: 
• Nulalternatief: niets wijzigen aan het wegprofiel (westelijk deel 2x2; rest 1x2); alleen auto-

nome ontwikkelingen; (rijsnelheid van 100 naar 80 km/uur) 
• Nulplusalternatief: aanpassingen op aansluitingen; afweging tussen VRI en rotondes; 

aantal rijstroken tussen de aansluitingen blijft gelijk; (80 km/uur) 
• Verbredingsalternatief; gehele tracé tussen A7 en N247 gaat naar 2x2 rijstroken; kruispunt-

oplossingen gelijkvloers conform oplossingen in het Nulplusalternatief; (80 km/uur) 
• Stroomwegalternatief; gehele tracé tussen A7 en N247 gaat naar 2x2 rijstroken met onge-

lijkvloerse aansluitingen (100 km/uur). 
 
In eerste instantie is het MER met deze alternatieven uitgewerkt. Vervolgens is een aantal wij-
zigingen doorgevoerd. 
 
• P+R-terrein met tankstation en horecagelegenheid 
In 2009 is een P+R-terrein met tankstation en horecagelegenheid langs de N244 opgenomen. 
Het tankstation maakt het mogelijk om een bedrijf uit de kern van Purmerend te verplaatsen. 
Het P+R-terrein met ruimte voor 150 parkeerplaatsen is nabij de aansluitingen met de A7 gele-
gen. Het terrein is opgenomen in het Nulplusalternatief en het Verbredingsalternatief. Bij het 
Stroomwegalternatief wordt de noodzakelijke ruimte voor deze voorziening grotendeels inge-
nomen door de in dit alternatief te realiseren ongelijkvloerse kruising. 
Een deel van het verkeerskundig onderzoek is in verband met deze ontwikkeling geactualiseerd 
en ook vanuit het aspect externe veiligheid is deze toevoeging geanalyseerd. Voor de overige 
(milieu)aspecten zijn de onderzoeken uit 2006/2007 gebruikt en waar relevant kwalitatief aan-
gevuld met de nieuwe ontwikkeling.  
 
• Aansluiting Purmerenderweg 
Gedurende het proces is in het kader van de studie GebiedsGericht Benutten Purmerend 
(GGB-Purmerend), ter ontsluiting van de Beemster de aansluiting van de Purmerenderweg op 
de N244 in beeld gekomen. Deze aansluiting is nodig om de overlast van doorgaand verkeer 
(Oosthuizen – A7) door de kern Zuidoost Beemster te beperken. Besloten is de aansluiting op 
te nemen in het inpassingsplan voor de N244 Daarmee is de aansluiting ook een onderdeel van 
de alternatieven geworden en opgenomen in het Nulplus- en het Verbredingsalternatief. De 
aansluiting is niet opgenomen in het Stroomwegalternatief aangezien het toevoegen van een 
extra aansluiting binnen deze variant, waarbij naar ongelijkvloerse kruisingen wordt gestreefd, 
niet wenselijk is.  
 
• Meest milieuvriendelijk alternatief (MMA) 
Het P+R-terrein met tankstation en horecagelegenheid en de aansluiting Purmerenderweg zijn 
ook onderdeel van het MMA geworden, aangezien het MMA bestaat uit en combinatie van Ver-
bredingsalternatief en Nulplusalternatief. Beide ontwikkelingen zijn inmiddels zodanig vast-
staand dat de uitwerking van een MMA zonder één van beide ontwikkelingen geen meerwaarde 
biedt voor de besluitvorming over de aanpak van de N244. 
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• Effectbeoordeling 
De effectbeoordelingen van Nulplusalternatief, Verbredingsalternatief en MMA zijn derhalve 
inclusief het P+R-terrein met tankstation en horecagelegenheid en de aansluiting Purmeren-
derweg. 
 
• Aansluiting A7 
In het MER is geconstateerd dat de positieve effecten van de alternatieven beperkt worden door 
een te kleine capaciteit van de aansluiting van de N244 op de A7. Aanpassing van deze aan-
sluiting is geen onderdeel van de alternatieven. In het kader van het MER is apart uitgewerkt 
hoe deze capaciteit vergroot kan worden en wat de milieugevolgen hiervan zijn (zie paragraaf 
11.3). De aanpassing van de aansluiting wordt, als hierover afstemming met Rijkswaterstaat 
wordt bereikt, mogelijk opgenomen in het inpassingsplan voor de verbreding van de N244. 

4.2 Nulalternatief 
Het Nulalternatief is de situatie bij autonome ontwikkeling. Onder de autonome ontwikkeling 
wordt de situatie in 2020 verstaan, die ontstaat bij uitvoering van vastgesteld of voorgenomen 
beleid, maar zonder opwaardering van de N244.  
 
De volgende infrastructurele en ruimtelijke ontwikkelingen maken onderdeel uit van het Nulal-
ternatief (en zijn derhalve geen onderdeel van de opwaardering van de N244): 
• Realisatie tweede Coentunnel; 
• Realisering van 80 km/uur op de N244; 
• Handhaving aantal rijstroken (tussen A7 en S. Allendelaan 2x2, verder 2x1); 
• Ontwikkeling Baanstee-Noord, woningbouw Edam-Volendam, Kadijkerkoog, Waterlands 

Wonen. 
 
In de hoofdstukken 5 tot en met 9 is per thema het Nulalternatief beschreven in de paragrafen 
huidige situatie en autonome ontwikkeling. Het Nulalternatief dient als referentiekader, de effec-
ten van de alternatieven worden beschreven en beoordeeld ten opzichte van het Nulalternatief. 
 
Baanstee-Noord 
De ontwikkeling van het bedrijventerrein Baanstee-Noord heeft een significante invloed op de 
verkeersbelasting op de N244. Het bedrijventerrein zal echter in 2020 (planjaar voor de ver-
keersberekeningen) waarschijnlijk niet volledig gevuld zijn. Om er voor te zorgen dat de alterna-
tieven leiden tot een robuust en toekomst vaste verkeeroplossing is ten aanzien van de ontwik-
keling van Baanstee-Noord toch gerekend met een volledige ontwikkeling. Daarmee is voor de 
verkeerscijfers in 2020 een “worst case”benadering gehanteerd.  

4.3 Nulplusalternatief 
Het Nulplusalternatief komt overeen met het Nulalternatief maar richt zich daarnaast ook op 
aanvullende maatregelen op de kruispunten. Voor het opwaarderen van de kruispunten bestaan 
twee varianten: 
1. (turbo)rotondes; 
2. verkeersregelinstallaties (VRI)8.  
 
Per kruising is gekeken wat de meest ideale vormgeving is in het kader van de doorstroming en 
het adequaat kunnen sturen van de verkeersstromen vanuit de netwerkvisie: 
• Kruising N244 – S. Allendelaan:  VRI 
• Kruising N244 – Nieuwe Gouw:  VRI 
• Kruising N244 – Edisonweg:  VRI 
• Kruising N244 – Magneet:   Turborotonde 
• Kruising N244 – Oosterweg:  Turborotonde 
 

                                                                  
8  Een verkeersregelinstallatie (VRI) bestaat uit verkeerslichten, voertuigdetectoren, detectielussen en een regelsysteem 
daarvoor. 
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Figuur 4.1 Principetekening turborotonde 
 
 
In het Nulplusalternatief worden bij de kruisingen Edisonweg, Nieuwe Gouw en S. Allendelaan 
de volgende maatregelen genomen: 
• Verlengen opstelstroken N244; 
• Realisering van 80 km/uur op de N244; 
• Verkeersregelingen optimaal afstemmen op groter wordend aanbod vanuit/ naar Baanstee-

Noord. 
 
Baanstee-Noord sluit aan op de kruisingen met de Edisonweg en de Magneet. 
 
Het behoud van de overgang van 2x2 rijstroken naar 1x1 rijstrook op de N244 in het Nulplusal-
ternatief wordt vanuit veiligheid en doorstroming gezien als een nadeel. Versmalling van een 
weg kan namelijk voor filevorming zorgen en is daarnaast een minder verkeersveilige situatie. 
 
Afweging kruispuntvormen 
Gezien de intensiteiten in de drukste perioden is het ook mogelijk de VRI-kruisingen als rotonde 
vorm te geven en de rotondes als VRI-kruisingen. Vanuit verkeersveiligheid heeft de vormge-
ving als rotonde in principe de voorkeur. Voor de drie kruisingen die nu in het ontwerp als VRI-
kruising zijn opgenomen geldt dat het relatief drukke kruisingen zijn.  
 
Gezien de ambitie van provincie Noord-Holland om het verkeer over route van de N244 te opti-
maliseren en het regionale wegennet te versterken is het aan te bevelen het ontwerp van deze 
drukke kruisingen met VRI’s te handhaven. Verkeersregelingen op deze kruisingen maakt het 
beter mogelijk dat verkeer gecoördineerd gestuurd kan worden. De intensiteiten op de zijtakken 
van het oostelijke deel van de N244 (bij de kruisingen Magneet en Oosterweg) zijn dermate 
laag dat het verkeer door de rotondes nauwelijks vertraging oploopt en actief regelen van het 
verkeer niet nodig is. In verband met de verkeersveiligheid verdienen de rotondes dan ook de 
voorkeur.  
 
Daarnaast speelt het openbaar vervoer een rol bij de keuze. Het toepassen van VRI’s bij de 
kruisingen biedt de mogelijkheid om de prioriteit van de buslijnen te handhaven. Dit geldt voor-
namelijk voor het drukste (westelijke) deel van het traject en dan vooral bij de S. Allendelaan. 
Prioriteit voor het openbaar vervoer is hier bijvoorbeeld nodig om te voorkomen dat er vertra-
ging optreedt voor busverkeer bij het P+R-terrein.  
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Verder zijn in het Nulplusalternatief de volgende ontwikkelingen meegenomen: 
• In het Nulplusalternatief wordt ter hoogte van de S. Allendelaan aan de noordkant van de 

N244 een P+R-terrein met 150 parkeerplaatsen aangelegd met een LPG tankstation en een 
horecagelegenheid; 

• De realisatie van een fietsverbinding langs de N244 is meegenomen; 
• In het Nulplusalternatief is in 2010 als apart onderdeel de aansluiting vanuit de Beemster en 

Zeevang (via Purmerenderweg) op de N244 op de oostelijke rotonde van de A7 toegevoegd 
aan het alternatief (Zie hiervoor ook bijlage 5). 
In de verkeersberekeningen is bij alle alternatieven in eerste instantie uitgegaan van een si-
tuatie waarbij de Purmerenderweg niet is aangesloten op de N244. In 2010 zijn alsnog be-
rekeningen uitgevoerd van het alternatief inclusief Purmerenderweg.  

 
In hoofdstuk 5 wordt nader beschreven welke gevolgen deze aansluiting heeft voor de ver-
keersbelasting van de N244 ten opzichte van een situatie zonder aansluiting. Hiertoe zijn de 
wegvakbelastingen op de N244 voor zowel de ochtend- en de avondspits vergeleken (2-
uursperiode).  

4.4 Verbredingsalternatief 
Het Verbredingsalternatief gaat uit van een verbreding van de huidige N244 naar 2 keer 2 rij-
stroken. Er wordt gekeken naar oplossingen om de kruispunten beter te laten functioneren, om-
dat hier de grootste knelpunten bestaan. Hiervoor zijn dezelfde oplossingen gekozen als in het 
Nulplusalternatief. In het Verbredingsalternatief geldt op de N244 een snelheid van 80 km/uur. 
De weg wordt vormgegeven als gebiedsontsluitingsweg. In bijlage 3 is een uitwerking van het 
Verbredingsalternatief opgenomen.  
 
Verder maken de volgende infrastructurele en ruimtelijke ontwikkelingen onderdeel uit van het 
Verbredingsalternatief: 
• In de huidige situatie kruist de N244 door middel van een tweebaansbrug de spoorweg en 

Purmerringvaart. In het Verbredingsalternatief zal ten noorden van de bestaande brug een 
vergelijkbare brug worden aangelegd; 

• In het Verbredingsalternatief wordt ter hoogte van de S. Allendelaan aan de noordkant van 
de N244 een P+R-terrein met 150 parkeerplaatsen aangelegd met een LPG tankstation en 
een horecagelegenheid; 

• In het Verbredingsalternatief is de realisatie van een fietsverbinding langs de N244 meege-
nomen; 

• In het Verbredingsalternatief is in 2010 als apart onderdeel de aansluiting vanuit de Beem-
ster en Zeevang (via Purmerenderweg) op de N244 op de oostelijke rotonde van de A7 
toegevoegd aan het alternatief (Zie hiervoor ook bijlage 5). 
In de verkeersberekeningen is bij alle alternatieven in eerste instantie uitgegaan van een si-
tuatie waarbij de Purmerenderweg niet is aangesloten op de N244. In 2010 zijn alsnog be-
rekeningen uitgevoerd van het alternatief inclusief Purmerenderweg. In hoofdstuk 5 wordt 
nader beschreven welke gevolgen deze aansluiting heeft voor de verkeersbelasting van de 
N244 ten opzichte van een situatie zonder aansluiting. Hiertoe zijn de wegvakbelastingen 
op de N244 voor zowel de ochtend- en de avondspits vergeleken (2-uursperiode).  

4.5 Stroomwegalternatief  
Het Stroomwegalternatief is op verzoek van de commissie voor de m.e.r. opgenomen en is 
vormgegeven als een snelle stroomwegverbinding, waarbij de doorstroming op de weg niet 
wordt gehinderd door toevoeging van vertragende elementen als gelijkvloerse kruisingen of ro-
tondes. Om deze reden maakt de aansluiting op de Purmerenderweg geen onderdeel uit van dit 
alternatief. 
In het Stroomwegalternatief wordt gekozen voor ongelijkvloerse kruisingen en het verminderen 
van kruisingen. Het Stroomwegalternatief gaat uit van 2 x 2 rijstroken en een snelheid van 100 
km/uur. In bijlage 4 is een uitwerking van het Stroomwegalternatief opgenomen. 
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In overleg met de projectgroep N244 is het Stroomwegalternatief uitgewerkt. Daaruit zijn de vol-
gende uitgangspunten geformuleerd: 
• aansluiting met N247: gelijkvloerse kruising blijft bestaan; 
• kruising Oosterweg: de gelijkvloerse kruising wordt opgeheven; 
• kruising Magneet: de gelijkvloerse kruising wordt opgeheven; 
• kruising Edisonweg: er wordt een ongelijkvloerse kruising gecreëerd met een aansluiting op 

de N244; 
• kruising Nieuwe Gouw: er wordt een ongelijkvloerse kruising gecreëerd met een aansluiting 

op de N244; 
• kruising S. Allendelaan: er wordt een ongelijkvloerse kruising gecreëerd met een aansluiting 

op de N244. 
 
In het Stroomwegalternatief wordt uitgegaan van 1 aansluiting voor Baanstee-Noord. Deze is 
vormgegeven als een ‘haarlemmermeeraansluiting’9 (zie figuur 4.2) op de N244, waarbij genoeg 
ruimte is inbegrepen voor meer dan één opstelvak. 
 

 
Figuur 4.2: Principetekening Haarlemmermeeraansluiting 
 
 
In het Stroomwegalternatief wordt, zoals hiervoor genoemd, een drietal ongelijkvloerse kruisin-
gen gerealiseerd. Een ongelijkvloerse kruising vraagt meer ruimte dan een gelijkvloerse kruising 
in verband met hellingen en taluds en extra ruimte voor aansluitingen. Ter hoogte van Baan-
stee-Noord is een verschuiving van het bestaande tracé van de N244 naar het noorden nood-
zakelijk om vanuit alle richtingen een goede aansluiting te kunnen maken. Dit gaat ten koste 
van het te ontwikkelen bedrijventerrein. 
 
Verder maken de volgende infrastructurele en ruimtelijke ontwikkelingen onderdeel uit van het 
Stroomwegalternatief: 
• In de huidige situatie kruist de N244 door middel van een tweebaans brug de spoorweg en 

Purmerringvaart. In het Stroomwegalternatief zal ten noorden van de bestaande brug een 
vergelijkbare brug worden aangelegd; 

• In het Stroomwegalternatief is de realisatie van een fietsverbinding langs de N244 meege-
nomen. 

                                                                  
9 Een aansluiting op wegen met een stroomwegen kan in principe met een halfklaverbladaansluiting of een Haarlem-
mermeeraansluiting. Voordelen van een Haarlemmermeer ten opzichte van een halfklaverbladaansluiting zijn: kleiner 
ruimtebeslag, goed berijdbaar, overzichtelijk (o.a. minder kans op spookrijden). 
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4.6 Meest milieuvriendelijk alternatief 
Het meest milieuvriendelijk alternatief (MMA) is een verplicht onderdeel van ieder MER10. Vol-
gens de wet Milieubeheer is het MMA ‘het alternatief waarbij de nadelige gevolgen voor het mi-
lieu worden voorkomen, dan wel, zover dat niet mogelijk is, dat deze met gebruikmaking van de 
best bestaande mogelijkheden ter bescherming van het milieu, zoveel mogelijk worden be-
perkt’. 
 
In het MER wordt aanvullend op de beschreven alternatieven onderzocht wat er aan aanvullen-
de maatregelen gedaan kan worden in het kader van het meest milieuvriendelijk alternatief. De-
ze maatregelen zijn beschreven in hoofdstuk 10.  

4.7 Scenario: Derde ontsluiting Edam-Volendam 
In alle alternatieven bestaat de mogelijkheid dat aansluitend op de N244 vanaf de N247 een 
nieuwe ontsluitingsweg tot aan de Dijkgraaf Poschlaan (tussen de kernen Edam en Volendam) 
wordt aangelegd. Dit is van belang om het huidige hoofdwegennet in Edam-Volendam te ontlas-
ten. Het huidige hoofdwegennet leidt op diverse plaatsen tot overlast van het wegverkeer. Een 
groei van het aantal woningen binnen de gemeente Edam-Volendam kan deze problemen ver-
groten. Daarnaast is deze ontsluiting van belang in het licht van de aansluiting van Edam-
Volendam op het hoofdwegennet.  
In dit MER wordt een doorkijk gegeven op de regionale verkeerskundige mogelijkheden en ef-
fecten. In dit MER wordt bij de afweging van de alternatieven bekeken welke effecten bestaan 
met of zonder nieuwe aansluiting vanuit Edam-Volendam op de N244.  

4.8 Overzicht van de alternatieven 
In tabel 4.1 is een overzicht van de alternatieven opgenomen met daarin de meest kenmerken-
de aspecten uit de alternatieven. In dit overzicht is het meest milieuvriendelijk alternatief niet 
opgenomen. Op basis van de effectbeschrijving en –beoordeling is dit alternatief in hoofdstuk 
10 beschreven. 
 
Tabel 4.1: Overzicht alternatieven voor de N244 
Alternatief / variant Scenario* Rijstroken Snelheid Kenmerken 
Nulalternatief Ja 2x1 80 km/uur Gebiedsontsluitingsweg, huidige kruispunt 

configuratie 
Nulplusalternatief Ja 2x1 80 km/uur Gebiedsontsluitingsweg met kruisingen 

met (turbo)rotonde of VRI, aansluiting 
Beemster (Purmerenderweg), P+R-terrein 
met tankstation en horecagelegenheid 

Verbredingsalternatief 
 

Ja 2x2 
 

80 km/uur 
 

Gebiedsontsluitingsweg met kruisingen 
met (turbo)rotonde of VRI, aansluiting 
Beemster (Purmerenderweg), P+R-terrein 
met tankstation en horecagelegenheid 

Stroomwegalternatief ja 2x2 100 km/uur Stroomweg met drie ongelijkvloerse krui-
singen. 

* derde ontsluiting Edam-Volendam 

 

4.9 Ingreep-effectrelaties 
Binnen de verschillende alternatieven zijn diverse maatregelen te onderscheiden, welke elk een 
andere invloed op de verschillende milieuaspecten kunnen hebben. In tabel 4.2 is dit inzichtelijk 
gemaakt. 
 

                                                                  
10 Sinds de herziening van de m.e.r.-wetgeving per 1 juli 2010 is een MMA geen verplichting meer. Echter omdat de 
Richtlijnen voor dit MER van voor deze datum komen valt dit project nog onder de ‘oude’ m.e.r.-wetgeving en is een 
MMA nog een verplicht onderdeel. 
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Tabel 4.2: Ingreep-effectrelaties 
Alternatief Ingreep binnen alternatief Effect van de ingreep Relevant voor de aspecten: 
Nul-
alternatief 
 

Geen Geen Geen 

Nulplus- 
alternatief 

Kleine aanpassingen aan aan-
sluitingen 

Verbetering doorstroming Verkeer 

 Aansluiting Beemster (Purme-
renderweg) 

Betere ontsluiting Beemster en 
Zeevang 
Extra verkeersdruk op de N244 
en aansluiting met de A7 

Verkeer, geluid, lucht 
 

  Ruimtebeslag Bodem, water, natuur, landschap 
 Aanleg P+R-terrein met tanksta-

tion en horecagelegenheid 
Realisatie van een inrichting 
Extra belasting van het kruispunt 
N244 – S. Allendelaan door een 
extra kruispunt tak en prioriteit 
voor het openbaar vervoer 

Verkeer, geluid, lucht, externe 
veiligheid, 

  Ruimtebeslag bodem, water, natuur, landschap 
 

 Fietspad langs oostelijk tracédeel Verbeterde ontsluiting Baanstee-
Noord voor langzaam verkeer; 
Beperkt extra ruimtebeslag 

Verkeer 
 
 
Bodem, water, natuur, landschap 

Verbredings- 
alternatief 

Aanleg extra rijstroken, incl. brug Betere doorstroming  Verkeer, geluid, lucht 

  Ruimtebeslag Bodem, water, natuur, landschap 
 Aansluiting Beemster (Purme-

renderweg) 
Betere ontsluiting Beemster en 
Zeevang 
Extra verkeersdruk op de N244 
en aansluiting met de A7 

Verkeer, geluid, lucht 
 

  Ruimtebeslag Bodem, water, natuur, landschap 
 Aanleg P+R-terrein met tanksta-

tion en horecagelegenheid 
Realisatie van een inrichting 
Extra belasting van het kruispunt 
N244 – S. Allendelaan door een 
extra kruispunt tak en prioriteit 
voor het openbaar vervoer 

Verkeer, geluid, lucht, externe 
veiligheid, 

  Ruimtebeslag bodem, water, natuur, landschap 
 

 Fietspad langs oostelijk tracédeel Verbeterde ontsluiting Baanstee-
Noord voor langzaam verkeer; 
Beperkt extra ruimtebeslag 

Verkeer 
 
 
Bodem, water, natuur, landschap 

Stroomweg-
alternatief 

Aanleg extra rijstroken, incl. brug Betere doorstroming  Verkeer, geluid, lucht 

  Ruimtebeslag Bodem, water, natuur, landschap 
 Gedeeltelijke asverschuiving Ruimtebeslag Bodem, water, natuur, landschap 
 Ongelijkvloerse kruisingen Visueel landschap 
  Ruimtebeslag Bedrijventerrein, financieel 
 Hogere rijsnelheid Betere doorstroming Verkeer, geluid, lucht 
 Fietspad langs oostelijk tracédeel Verbeterde ontsluiting Baanstee-

Noord voor langzaam verkeer; 
Beperkt extra ruimtebeslag 

Verkeer 
 
 
Bodem, water, natuur, landschap 
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4.10 Wijze van effectbeoordeling van de alternatieven 
In de navolgende hoofdstukken is voor de relevante milieuthema’s een effectbeschrijving gege-
ven. De effecten zijn gerelateerd aan de situatie waarbij het gebied niet planmatig wordt ontwik-
keld maar zich op een autonome wijze ontwikkeld (Nulalternatief). De autonome ontwikkeling is 
in elk themahoofdstuk beschreven. Aan het eind van elk themahoofdstuk is een tabel met de 
beoordeling op de criteria opgenomen. In de effectbeoordeling wordt gebruik gemaakt van een 
+/- beoordeling met onderstaande schaalindeling. 
 
Tabel 4.3:  Methode van effectbeoordeling 
Score  
++ Zeer positief ten opzichte van de autonome ontwikkeling 
+ Positief ten opzichte van de autonome ontwikkeling 
0/+ Beperkt positief ten opzichte van de autonome ontwikkeling 
0 Neutraal ten opzichte van de autonome ontwikkeling 
0/- Beperkt negatief ten opzichte van de autonome ontwikkeling 
- Negatief ten opzichte van de autonome ontwikkeling 
-- Zeer negatief ten opzichte van de autonome ontwikkeling 
 
Na elke effectbeoordeling is een paragraaf opgenomen met mogelijke effectbeperkende maat-
regelen. Deze worden betrokken bij het opstellen van het Meest Milieuvriendelijk Alternatief 
(MMA) bij de besluitvorming rondom het inpassingsplan en in latere vergunningprocedures. De 
effectbeperkende maatregelen richten zich vooral op die criteria die negatief zijn beoordeeld. 
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5 Verkeer en vervoer 

5.1 Inleiding 
Voor dit MER zijn berekeningen uitgevoerd met twee soorten rekenmodellen, een statisch re-
kenmodel en een microscopisch dynamische simulatie. 
 
Statisch rekenmodel 
In eerste instantie is door middel van een statisch rekenmodel een berekening gemaakt van de 
verkeersintensiteiten11. Tevens volgt uit dit model een beeld van de I/C verhouding12 en van de 
kruispuntbelasting. Het statisch rekenmodel kan worden gezien al een model dat op regionaal 
niveau een beeld geeft van de verkeersintensiteiten en een indicatie geeft van I/C verhoudingen 
op wegvakken en kruispunten. Het model heeft een basisjaar 2005 en een prognosejaar van 
2020. Alle grotere relevante regionale ontwikkelingen zoals bedrijventerreinen en woningbouw 
en extra infrastructuur worden opgenomen in dit model. Gedetailleerde kenmerken zoals op-
stelstroken, openbaar vervoer, busprioriteit en kruispuntontwerpen kunnen niet worden bere-
kend met dit model. Het statisch model geeft daarom ook geen goede mogelijkheden om een 
inschatting te maken van rijtijden, wachtrijen, files en terugslag van verkeer.  
  
Microscopisch dynamische simulatie 
Om een beter inzicht te krijgen in de afwikkeling van het verkeer, zijn de verkeerspatronen uit 
het statische rekenmodel in een microscopisch dynamische simulatie verwerkt13. Daarnaast is 
informatie dat niet in het statische model beschikbaar is, zoals buslijnen, verkeer van en naar 
het P+R-terrein, prioriteit voor busverkeer op het kruispunt met de S. Allendelaan etc toege-
voegd aan de microscopisch dynamische simulatie. Uit de microscopisch dynamische simulatie 
zijn de rijtijden, wachtrijen, files en terugslag van verkeer af te leiden. 
 
In dit hoofdstuk wordt zowel bij de huidige en autonome situatie als bij de alternatieven op de 
volgende onderwerpen ingegaan: 
• Gebruik en functie van de wegen (o.a. intensiteiten, I/C verhouding) – uit het statisch re-

kenmodel 
• Doorstroming (o.a. kruispuntbelasting, rijtijden en wachtrijen) – uit de microscopisch dyna-

mische simulatie 
• Verkeersveiligheid 
• Langzaam rijdend verkeer 
• Openbaar vervoer 
• Agrarisch verkeer 
 

                                                                  
11 Verkeersmodel Edam-Volendam, Goudappel Coffeng. 
12 I/C verhouding = de verhouding tussen de intensiteit en de capaciteit van een weg 
13, MER N244: aanvullingen, Onderdeel microscopische dynamische simulatie alternatieven, Grontmij, juni 2010. 
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5.2 Huidige situatie 
 
5.2.1 Gebruik en functie 
Ruimtelijke structuur 
Purmerend maakt deel uit van het noordelijke deel van de Randstad. Ruimtelijk wordt de regio 
Purmerend en omgeving sterk gekarakteriseerd door de woonfunctie. Purmerend zelf is een 
belangrijke plaats voor werkgelegenheid voor de omliggende gebieden als de Zeevang, Beem-
ster en Waterland. Toch biedt Purmerend onvoldoende werkgelegenheid voor iedereen, waar-
door het verplaatsingspatroon van de inwoners sterk gericht is op de Amsterdamse regio in het 
zuiden.  
 
De N244 verbindt Purmerend en Edam-Volendam met Alkmaar. Het weggedeelte dat in dit 
MER centraal staat, vormt een verbinding tussen Purmerend, Edam-Volendam en de A7. Naar 
het zuiden toe is de A7 een snelle verbinding met Amsterdam. Naar het noorden toe is de A7 
de enige ontsluiting van en naar Noord-Holland-Noord en Friesland via de snelweg. In de huidi-
ge situatie wordt de N244 vanuit Purmerend en Zeevang gebruikt om via de A7 richting Am-
sterdam te rijden. De N247 biedt echter een aantrekkelijk alternatief richting Amsterdam voor 
inwoners van Edam-Volendam en inwoners van de oostelijke wijken van Purmerend. 
 

 
Figuur 5.1: Overzichtskaart van de omgeving 
 
Infrastructuur 
In dit MER staat het weggedeelte tussen de A7 en de N247 centraal. De huidige maximum 
snelheid op dit deel van de N244 is 100 km/uur. Op de N244 is een aantal wegvakken en krui-
singen te onderscheiden die in het vervolg van dit hoofdstuk regelmatig genoemd worden. In 
figuur 5.2 en tabel 5.1 staat een overzicht van de verschillende wegvakken en kruisingen. 
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Figuur 5.2: Overzicht van de wegvakken en kruisingen N244 in de huidige situatie 
 
Tabel 5.1: uitvoering kruisingen, huidige situatie 
Kruising Uitvoering 
S. Allendelaan Verkeerslichten 
Nieuwe Gouw Verkeerslichten 
Edisonweg Verkeerslichten 
Magneet Rotonde 
Oosterweg Verkeerslichten 
N247 Verkeerslichten 
 
Verkeersintensiteiten 
Met het statische rekenmodel zijn de intensiteiten voor de huidige situatie (basisjaar 2005) be-
schreven voor beide spitsperioden en voor het etmaal. Bij de effectbeschrijving is de avondspits 
(maatgevende spitsperiode in het verkeersmodel) als eerste belicht. De meeste figuren betref-
fen dan ook de avondspits. Daarnaast is ook de ochtendspits nader toegelicht om een volledig 
beeld te geven van de effecten.  
 
In de huidige situatie is de N244 met name in de spitsperioden een drukke weg. In de ochtend-
spits gebruikt veel verkeer vanuit Purmerend (Noord) de weg richting de A7, in de avondspits is 
deze stroom in omgekeerde richting waar te nemen. In tabel 5.2 zijn de verkeersintensiteiten te 
zien over het etmaal. In de tabel is duidelijk te zien dat het deel van de N244 tussen de A7 en 
de aansluiting Edisonweg het drukst is. 
 
Tabel 5.2: Verkeersintensiteiten, huidige situatie (mvt/etm) (Bron: Verkeersmodel, 2007) 
Wegvak Intensiteit 

etmaal, 2005 
I/C avond-
spits, 2005 

I/C ochtend-
spits, 2005 

Verkeerstelling 
intensiteit et-
maal 200914 

N244     
N247 - Magneet 12.000 <70% <70% 13939  
Magneet - Edisonweg 10.000 <70% <70% 11549  
Edisonweg – Nieuwe Gouw 20.000 <70% <70%  
Nieuwe Gouw – S. Allendelaan 17.000 <70% <70% 19697  
S. Allendelaan – A7 21.500 <70% <70% 26500  

 
N247     
wegvak noordelijk N244 15.700 <70% <70%  
wegvak zuidelijk N244 12.700 <70% <70%  

                                                                  
14 Bron: provincie Noord-Holland, verkeerstellingen 2009. 

Purmerenderweg 
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5.2.2 Avondspits huidige situatie 
Aan de hand van het statisch rekenmodel is de gemiddelde I/C verhouding15 berekend en gevi-
sualiseerd voor de spitsperiode16. Veelal is binnen deze spitsperiode nog een piek waar te ne-
men in de verkeersbelasting; de werkelijke piekbelasting ligt dan ook hoger dan de weergege-
ven belasting.  
 

Figuur 5.3: I/C verhouding en kruispuntbelasting huidige situatie, avondspits (2uur) 
 
In figuur 5.3 is te zien dat de I/C verhouding in de huidige situatie in de avondspits onder de 
70% ligt. De capaciteit van de wegvakken in de huidige situatie is groot genoeg om het verkeer 
te kunnen verwerken.  
Ook de kruispuntbelasting (tabel 5.3) is in kaart gebracht met de microscopisch dynamische 
simulatie, omdat op het onderliggende wegennet kruispunten maatgevend zijn voor de door-
stroming. Een kruispuntbelasting boven de 70% betekent dat er sprake is van een drukke krui-
sing en er een knelpunt ontstaat in de verkeersafwikkeling. Boven de 85% is het kruispunt 
zwaarbelast en wordt de doorstroming op de kruising problematisch.  
 
Tabel 5.3: Kruispuntbelastingen avondspits huidige situatie (2005) 
Kruising Belasting 
N244 – N247 49% 
N244 – Oosterweg  65% 
N244 – Magneet 39% 
N244 – Edisonweg 80% 
N244 – Nieuwe Gouw 75% 
N244 – S. Allendelaan 77% 
N244 – A7 oost 52% 
N244 – A7 west 37% 

                                                                  
15 I/C verhouding 
Een belangrijke graadmeter voor de verkeersbelasting en problemen op het wegennet is de verhouding tussen de in-
tensiteit en de capaciteit van een weg (I/C verhouding). Doorgaans geldt dat er vanaf een I/C verhouding van 70%-80% 
doorstromingsproblemen optreden. Vaak zijn er wel flinke schommelingen rond het gemiddelde, waardoor er soms 
minder, maar soms ook meer verkeer zal zijn. Daarnaast treden er op wegen met gelijkvloerse kruisingen sneller (lees: 
bij een lagere I/C verhouding) problemen op dan bij autosnelwegen. Voor de N244 is daarom een I/C verhouding van 
70% aangehouden als normstellend percentage voor doorstromingsproblemen op een wegvak. 
16 De spitsperiode is in het verkeersmodel als volgt gesimuleerd: een ochtendspitsperiode van 7:00 tot 09:00 en een 
avondspitsperiode van 16:00 tot 18:00. 
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In de huidige situatie treden in de avondspits de meeste problemen op bij de aansluiting met de 
A7 en de kruisingen met de Nieuwe Gouw en de S. Allendelaan. Bij de oostelijke rotonde bij de 
aansluiting met de A7 ontstaat af en toe een korte wachtrij van enkele auto’s. Dit wordt veroor-
zaakt doordat verkeer komend vanaf de A7 voorrang heeft op verkeer komend vanaf de ooste-
lijke tak (N244). Verder ontstaan er zo nu en dan wachtrijen bij de kruisingen Nieuwe Gouw, 
Edisonweg en S. Allendelaan. Het komt echter nauwelijks voor dat verkeer een keer moet 
‘overstaan’, dus van echte knelpunten is in de huidige situatie geen sprake.  
 
De capaciteit van de oostelijke rotonde van de A7 is in de huidige situatie in de avondspits vol-
doende om het verkeer goed af te wikkelen en er treden geen lange wachtrijen op. Op het oos-
telijk deel van de N244 (vanaf kruising Magneet – N244 naar het oosten) treden geen door-
stromingsproblemen op.  
 
Uit de analyse van de rijtijden blijkt verder dat op de trajecten A7 – N247 en N247 – A7 de rijtijd 
continu tussen de 7 en 8 minuten blijft, ook in het drukste uur van de spits. De doorstroming op 
de N244 in de avondspits is hiermee goed te noemen. 
 
5.2.3 Ochtendspits huidige situatie 
Aan de hand van het statisch rekenmodel is de gemiddelde I/C verhouding voor de ochtend-
spits van de huidige situatie berekend en gevisualiseerd (figuur 5.4). 
 

Figuur 5.4: I/C verhouding en kruispuntbelasting huidige situatie, ochtendspits (2 uur) 
 
Ook in de ochtendspits laat de microscopisch dynamische simulatie van de huidige situatie zien 
dat de wegvakken voldoende capaciteit hebben om het verkeer te verwerken. In de ochtend-
spits blijft de I/C verhouding (2-uurs spits) onder de 70%.  
 
Tabel 5.4: Kruispuntbelastingen ochtendspits huidige situatie (2005) 
Kruising Belasting 
N244 – N247 59% 
N244 – Oosterweg  59% 
N244 – Magneet 33% 
N244 – Edisonweg 68% 
N244 – Nieuwe Gouw 72% 
N244 – S. Allendelaan 80% 
N244 – A7 oost 55% 
N244 – A7 west 80% 
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Ook in de ochtendspits (tabel 5.4) treden op de kruisingen geen grote problemen op in de hui-
dige situatie. Een enkele keer ontstaat een korte wachtrij bij de kruisingen Nieuwe Gouw, S. 
Allendelaan en  
Edisonweg. Tot grote knelpunten leidt dit echter niet.  
 
De capaciteit van de oostelijke rotonde van de A7 is in de huidige situatie net als in de avond-
spits ook in de ochtendspits voldoende om het verkeer goed af te wikkelen. 
 
Ook voor de ochtendspits blijkt uit de nadere analyse met het microscopisch dynamisch ver-
keersmodel een bevestiging van het beeld van het statisch model. Ook in de ochtendspits in de 
huidige situatie is de rijtijd continu tussen de 7 en 8 minuten blijft, ook in het drukste uur van de 
spits. De doorstroming op de N244 in de ochtendspits is hiermee goed te noemen. 
 
5.2.4 Verkeersveiligheid 
Uit de Monitor Verkeersveiligheid Provinciale Wegen Noord-Holland 2006 (provincie Noord-
Holland, 2006) blijkt dat zich op de N244 geen ‘black spots’ (plekken waar relatief veel ongeval-
len plaatsvinden17) bevinden en dat de weg niet behoort tot de wegen met een hoog risicocijfer.  
 
In tabel 5.5 staan de ongevallencijfers van de N244 voor het wegvak N247 - A7 weergegeven 
voor de jaren 2000-2007. Deze cijfers laten een sterk variërend ongevallenbeeld zien.  
 
Tabel 5.5: Ongevallen en slachtoffers N244 (wegvak N247 - A7) 
 Ongevallen     Slachtoffers Ernstige gewonden 
jaar totaal ongevallen  letselongevallen  dodelijke ongevallen  slachtoffers  doden  zkh. gewonden  
2000 20 4 1 6 1 2 
2001 33 10 0 16 0 3 
2002 47 8 0 12 0 5 
2003 32 6 1 9 1 3 
2004 19 5 0 9 0 5 
2005 15 2 0 2 0 1 
2006 24 3 0 3 0 1 
2007 22 4 0 5 0 0 
 212 42 2 62 2 20 
Bron: Provincie Noord-Holland, 2006 
 
In de ‘Monitor verkeer en verkeersveiligheid Provinciale Wegen Noord-Holland 2010, Beleidsin-
formatie 2005 – 2009’ worden voor de N244 geen specifieke ongevalcijfers weergegeven. Wel 
is er een kaart in opgenomen waar op de N244 tussen de N247 en de A7 is aangegeven dat 
acht maal 1-3 incidenten hebben plaatsgevonden. Vanwege deze bandbreedte kan geen exact 
ongevalcijfer worden gegeven, maar enkel aangegeven worden dat in 2009 8 tot 24 ongevallen 
zijn gemeld. 
 
De huidige functie van de weg als autoweg met een maximumsnelheid 100 km/uur past niet bij 
de huidige inrichting van de weg. Binnen de duurzaam veilig wegcategorisering van de actuali-
satie van het provinciale verkeer en vervoerplan is de N244 ten noorden van Purmerend geca-
tegoriseerd al een gebiedsontsluitingsweg. Duurzaam Veilig vormt een randvoorwaarde bij een 
eventuele reconstructie van de weg. 
 
5.2.5 Langzaam verkeer 
Voor fietsers en voetgangers zijn langs de N244 geen voorzieningen beschikbaar. Langs het 
grootste deel van de weg is dat ook niet nodig, aangezien er voldoende parallelwegen beschik-
baar zijn. De route door Kwadijk, de Kwadijkerweg, de Westerweg en de Edammerweg vormen 
aan de noordkant van de weg een parallelweg voor fietsers. Daarnaast is het op een aantal 
plaatsen voor fietsers en voetgangers mogelijk om de N244 ongelijkvloers te kruisen. 

                                                                  
17 Black spot = een kruispunt waar in een periode van drie achtereenvolgende jaren 6 of meer ongevallen met letsel 
hebben plaatsgevonden. 
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Vanuit Purmerend Overwhere is een fietsers- en voetgangerstunneltje ter hoogte van de Miedijk 
aanwezig, dat uitkomt in Kwadijk. Onder de brug over de spoorlijn loopt een fietsverbinding tus-
sen het bedrijventerrein De Koog en Kwadijk, terwijl fietsers en voetgangers ook gebruik kun-
nen maken van de Purmerdijk aan de andere kant van de Ringvaart. Ter hoogte van de Baan-
stee is een fietsers- en voetgangerstunnel aanwezig in de Westerweg. Direct tussen de rotonde 
Magneet en de Middentocht is een tunnel voor fietsers en voetgangers gerealiseerd. De Oos-
terweg in de Purmer is de enige plaats op de N244 waar langzaam verkeer (voetgangers, fiet-
sers) gelijkvloers kan oversteken. Fietsers en voetgangers hebben hier eigen verkeerslichten. 
 
5.2.6 Openbaar vervoer 
In de huidige situatie maakt een aantal buslijnen gebruik van de N244. Het betreft een vijftal 
buslijnen van Arriva Waterland die een route hebben die over een deel van de N244 gaat. Op 
de kruisingen S. Allendelaan, Nieuwe Gouw, Edisonweg en Magneet rijden deze bussen de 
N244 op/af. Het gaat om de buslijnen zoals weergegeven in tabel 5.6 en figuur 5.5: 
 
Tabel 5.6:  Buslijnen met route over de N244 
Buslijn Toelichting 
100 Amsterdam – Purmerend/ De Rijp 
105 Amsterdam – Purmerend Korenstraat 
113 Edam – Purmerend  
624 Scholierenbus (1 rit ochtend, 1 rit middag): Noordbeemster – Purmerend 
613 Scholierenbus (1 rit ochtend): Edam – Purmerend 
 

Figuur 5.5: Buslijnen met route over de N244 
 
5.2.7 Agrarisch verkeer 
Voor landbouwverkeer zijn langs de N244 geen voorzieningen beschikbaar. Langs het grootste 
deel van de weg is dat ook niet nodig, aangezien er voldoende parallele routes beschikbaar 
zijn. De route door Kwadijk, de Kwadijkerweg, de Westerweg en de Edammerweg vormen aan 
de noordkant van de weg een parallele route voor landbouwverkeer. De Oosterweg in de Pur-
mer is de enige plaats op de N244 waar trekkers gelijkvloers kunnen oversteken. 
 
Samenvatting huidige situatie 
In de huidige situatie heeft vooral het wegvak op de N244 tussen de S. Allendelaan en de A7 
een hoge verkeersintensiteit. Dit wegvak beschikt al over 2x2 rijstroken. Daarnaast is de spitsin-
tensiteit van het verkeer op het wegvak Nieuwe Gouw – S. Allendelaan in de huidige situatie 
dusdanig hoog dat dit op de kruisingen tot piekbelastingen leidt. Dit leidt niet tot grote proble-
men. 
 

Legenda:

100

105

113

624

613
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5.3 Autonome ontwikkeling 
5.3.1 Gebruik en functie 
 
Ruimtelijke ontwikkelingen 
Er staat een aantal regionale ontwikkelingen in het gebied rondom Purmerend en Edam-
Volendam gepland die voor een toename van de verkeersintensiteiten zullen zorgen. De be-
langrijkste zijn: 
• bedrijventerrein Baanstee-Noord (81 ha netto, zie §3.2); 
• uitbreiding van bedrijventerrein Edam-West (8 ha);  
• plannen in het kader van Waterlands Wonen op langere termijn (in totaal gaat het in de regio 

om een groei van het aantal woningen van 6.000, waarvan de helft op uitleglocaties); 
Bovengenoemde ontwikkelingen zijn in hoofdstuk 3 nader toegelicht18.  
 
Infrastructurele ontwikkelingen 
In de huidige situatie voldoet de functie en inrichting van de N244 als 100 km/uur autoweg niet 
aan de eisen voor een gebiedsontsluitingsweg, zoals de weg vanuit Duurzaam Veilig is gecate-
goriseerd. Hierom heeft Provincie Noord-Holland besloten op korte termijn de maximumsnel-
heid op de N244 te verlagen tot 80 km/uur.  
Als relevante projecten om de achterstand in de infrastructuur in te lopen zijn genoemd de reali-
satie van de 2e Coentunnel / Westrandweg en de opwaardering van de N244 (voorliggend pro-
ject). 
Ook van invloed op de intensiteiten op de N244 is de beoogde verbetering van de N247. De 
N247 (tussen Amsterdam en Hoorn) kampt namelijk met verkeersonveiligheid, verminderde 
doorstroming en knelpunten ten aanzien van leefbaarheid (o.a. luchtkwaliteit en geluidshinder). 
In het Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur 2009-2013 staat een achttal projecten op 
het programma om deze knelpunten aan te pakken. Het effect van deze maatregelen op de 
N244 zal gering van omvang zijn. Overeenkomstig het advies van de commissie voor de mili-
eueffectrapportage wordt de verbetering van de N247 als een aparte studie door de provincie 
opgepakt.  
 
Verkeersintensiteiten 
De toekomstige verkeersintensiteiten in de autonome ontwikkeling (zonder Purmerenderweg) 
zijn aan de hand van het verkeersmodel berekend voor het jaar 2020. Uit de berekeningen met 
het statisch rekenmodel blijkt ondermeer dat, als gevolg van de ruimtelijke ontwikkelingen, de 
N244 de komende jaren extra verkeer te verwerken krijgt. De intensiteiten van het verkeer zul-
len sterk toenemen, vooral op het weggedeelte tussen de A7 en de Baanstee-Noord (aanslui-
ting Edisonweg). In tabel 5.7 zijn de etmaalintensiteiten op de N244 in 2020 zonder capaciteits-
uitbreiding van de weg (autonome ontwikkeling) te zien.  
 
Tabel 5.7: Etmaalintensiteiten N244 in 2020 (autonome ontwikkeling, 2020) 
Wegvak Intensiteit 

etmaal 
2020, refe-

rentie 

Intensiteit 
huidig 

Groei-
percentage

I/C avond-
spits 

I/C ochtend-
spits 

N244      
N247 – Magneet 16.000 12.000 33% <70% <70% 
Magneet – Edisonweg 13.000 10.000 30% <70% <70% 
Edisonweg – Nieuwe Gouw 27.000 20.000 35% 70%-80% 70%-80% 
Nieuwe Gouw – S. Allendelaan 23.000 17.000 35% <70% <70% 
S. Allendelaan – A7 30.000 21.500 40% <70% <70% 
N247      
wegvak noordelijk N244 20.000 15.700 20% <70% <70% 
wegvak zuidelijk N244 15.100 12.700 13% <70% <70% 
Bron: Verkeersmodel, 2007 

                                                                  
18 Deze ontwikkelingen zijn opgenomen in de verkeersmodellen. Zie hierover ook bijlagenrapport “MER N244: aanvul-
ling, Onderdeel microscopische dynamische simulatie alternatieven”.  
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5.3.2 Avondspits autonome ontwikkeling 
De ontsluiting van bedrijvenpark Baanstee-Noord zal rechtstreeks plaats vinden op de N244. 
Daarom wordt in 2020 op een deel van de wegvakken een capaciteitsprobleem verwacht in de 
avondspits. Het gaat om het wegvak Edisonweg – Nieuwe Gouw. Zoals in figuur 5.6 is te zien 
(gele wegvakken) komt de I/C verhouding uit de microscopisch dynamische simulatie daar bo-
ven de 70% te liggen. 
 

Figuur 5.6: Avondspits, I/C verhouding en kruispuntbelasting in 2020 
 
In de autonome situatie worden er in de avondspits capaciteitsproblemen verwacht op alle krui-
singen op de N244 tussen de Edisonweg en de A7. Vooral deze kruispuntbelastingen zijn 
maatgevend voor de doorstroming op de N244 (zie tabel 5.8). 
Er doen zich dus vooral in de richting van de A7 (de oostelijke rotonde) ernstige doorstromings-
problemen voor op de N244 als gevolg van het grotere verkeersaanbod. De belasting van de 
kruisingen ligt daar boven de 80%. De wachtrij die bij de rotonde voor de A7 ontstaat wordt op 
de drukste momenten zo lang dat deze terugslaat tot aan S. Allendelaan. Doordat het verkeer 
daar niet goed kan doorstromen ontstaat vervolgens op het hele wegvak tot aan de Nieuwe 
Gouw een probleem met de doorstroming.  
 
Ook op de kruisingen N244 – N247 en N244 – Oosterweg ontstaan knelpunten. Het ontstaan 
van knelpunten op kruisingen betekent dat de doorstroming op de N244 verslechtert. Daarnaast 
leidt het capaciteitsprobleem op de kruisingen tot wachtrijvorming in Purmerend. 
 
Tabel 5.8: Kruispuntbelastingen avondspits, 2020 
Kruising Belasting 2020 Huidig 
N244 – N247 77% 49% 
N244 – Oosterweg  75% 65% 
N244 – Magneet 45% 39% 
N244 – Edisonweg 82% 80% 
N244 – Nieuwe Gouw 80% 75% 
N244 – S. Allendelaan 83% 77% 
N244 – A7 oost 84% 52% 
N244 – A7 west 67% 37% 
 



Verkeer en vervoer 
 

  319461, revisie D2
Pagina 56 van 134

 

Met de microscopisch dynamische simulatie zijn ook de wachtrijen en rijtijden op de N244 in 
kaart gebracht. Uit de analyse blijkt dat zich in de referentiesituatie 2020, mede door de ontwik-
keling van Baanstee-Noord, problemen voordoen wat betreft de doorstroming, zoals dit ook uit 
het statisch model is gebleken. 
In de richting van de A7 blijkt dat er na 17:00 uur een vertraging optreedt van ongeveer 3 minu-
ten ten opzichte van een normale afwikkeling, door de opstroping bij de oostelijke rotonde van 
de A7.  
De rijtijd van de A7 naar de N247 loopt op vanaf het moment dat het drukste uur (16:30 – 
17:30) aanbreekt. De rijtijd loopt dan geleidelijk op tot ruim 10 minuten op het drukste moment. 
Dit betekent een vertraging van ongeveer 3 minuten op het gehele traject richting de N247. De 
vertraging wordt opgelopen bij de kruispunten, waarbij er echter geen sprake is van zware knel-
punten. 
 
5.3.3 Ochtendspits autonome ontwikkeling 
In de autonome situatie worden er ook in de ochtendspits capaciteitsproblemen verwacht op 
alle kruisingen op de N244 tussen de Edisonweg en de A7. Vooral deze kruispuntbelastingen 
zijn maatgevend voor de doorstroming op de N244 (zie tabel 5.9). 
 
Tabel 5.9: Kruispuntbelastingen ochtendspits, 2020 
Kruising Belasting 2020 Huidig 
N244 – N247 66% 59% 
N244 – Oosterweg  70% 59% 
N244 – Magneet 66% 33% 
N244 – Edisonweg 87% 68% 
N244 – Nieuwe Gouw 77% 72% 
N244 – S. Allendelaan 94% 80% 
N244 – A7 oost 90% 55% 
N244 – A7 west 103% 80% 
 
In de ochtendspits zijn de doorstromingsproblemen nog groter dan in de avondspits. In grote 
lijnen ontstaan de problemen wel bij dezelfde kruisingen, maar in sterkere mate. Dit wordt gro-
tendeels veroorzaakt door de grotere verkeersstromen die linksaf slaan op de verschillende 
kruisingen. 
Voor het oostelijke deel geldt dat zich in de ochtendspits doorstromingsproblemen voordoen bij 
de kruising N244 – Oosterweg. Er ontstaat in het drukste deel van de spits een wachtrij voor de 
rotonde vanuit de richting N247. In de loop van de spits lost deze wachtrij weer op.  
 
Met de microscopisch dynamische simulatie wordt ook bevestigd dat er steeds meer oponthoud 
ontstaat in de richting van de N247 naar de A7. De rijtijd neemt toe van gemiddeld 7 naar 13 
minuten. Dit komt grotendeels door de problemen met de aansluiting op de A7, waarbij de 
wachtrij vanaf de oostelijke rotonde terugslaat naar de N244.  
Vanaf de A7 richting de N247 loopt het verkeer ook in de ochtendspits bij de autonome ontwik-
keling enige vertraging op. Zware knelpunten zijn er echter niet. Het maximale rijtijdverlies be-
draagt ongeveer 5 minuten.  
 

Verkeersaandeel Baanstee-Noord (2020) 
De ontwikkeling van Baanstee-Noord heeft een belangrijke invloed op de toenemende belasting 
op de N244. Wanneer de Baanstee-Noord volledig is ontwikkeld, is het verkeer van en naar het 
bedrijventerrein voor een aanzienlijk deel verantwoordelijk voor de problemen die op het weg-
vak Edisonweg – Nieuwe Gouw en de kruisingen ontstaan. In de avondspits (maatgevende pe-
riode) is de bijdrage van het Baanstee-Noord verkeer vanaf de Edisonweg richting de Nieuwe 
Gouw circa 30%. 
 
Het extra verkeer ten gevolge van de ontwikkeling van het bedrijvenpark Baanstee-Noord wik-
kelt zich voornamelijk af via de N244 (ten westen van Baanstee) en de A7. Het gaat dan om 
3.000 tot 4.000 motorvoertuigen per etmaal. Een derde van het verkeer afkomstig van Baan-
stee-Noord wikkelt zich af via de N247 (1.000 – 1.500 motorvoertuigen per etmaal).  
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Daarnaast gaan er ruim 2.000 motorvoertuigen per etmaal via de N244 Purmerend in bij de 
verschillende aansluitingen. 
 

 
Figuur 5.8: Bijdrage verkeer Baanstee-Noord 2020 (avondspits) 
 
5.3.4 Verkeersveiligheid 
De verwachting is dat zonder maatregelen het aantal ongevallen op de kruispunten van de 
N244 toeneemt. Door de toename van de verkeersintensiteiten op de N244 in 2020 wordt de 
belasting op een aantal kruisingen erg hoog. Dit heeft tot gevolg dat het risico op ongevallen 
groter wordt. Dit geldt met name voor ongevallen door onvoldoende afstand houden (kop – 
staart botsingen) en het niet verlenen van voorrang door rood licht negatie. De oorzaak ligt in 
het verder belasten van de kruispunten en het bereiken van de capaciteit van de kruispunten. 
Het verkorten van de afstand tot voorliggend verkeer en het negeren van rood- of oranjelicht is 
hier vaak een rechtstreeks gevolg van. Doordat de snelheid bij het passeren van het kruispunt 
in deze gevallen vaak hoog is, bestaat de kans dat de ernst van de afloop van ongevallen toe-
neemt. 

5.3.5 Langzaam rijdend verkeer 
Ten aanzien van langzaam rijdend verkeer treden er geen veranderingen op ten opzichte van 
de huidige situatie.  

5.3.6 Openbaar vervoer 
Het openbaar vervoer krijgt met name tussen de A7 en het kruispunt met de Allendelaan te ma-
ken met extra vertraging door de knelpunten op de aansluitende kruispunten.  

5.3.7 Agrarisch verkeer 
Ten aanzien van het agrarische verkeer treden er geen veranderingen op ten opzichte van de 
huidige situatie.  
 
Samenvatting autonome ontwikkeling 
De ontwikkeling van Baanstee-Noord en enkele andere regionale ruimtelijke ontwikkelingen 
zorgen ervoor dat de N244 in de toekomst snel de grenzen van haar capaciteit bereikt, vooral 
op het weggedeelte direct ten noorden van Purmerend. Vanwege de hoge belasting van enkele 
kruisingen ontstaan doorstromingsproblemen op dit deel van de N244. Op het meest oostelijke 
deel van de N244 (tussen Purmerend en Edam/Volendam) zal de capaciteit naar verwachting 
voldoende blijven om het verkeersaanbod af te wikkelen.  
 
Er ontstaan doorstromingsproblemen bij de aansluiting met de A7. De rotondes hebben te wei-
nig capaciteit om het verkeersaanbod te verwerken. Bij de rotonde N244 – Oosterweg stroopt 
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het verkeer in de drukste periode in de ochtendspits op. Deze vertraging is echter beperkt ten 
opzichte van de vertraging op het westelijke deel. 
 
In de autonome ontwikkeling wordt de snelheid op de N244 verlaagd tot 80 km/uur. Dit om de 
verkeersveiligheid te vergroten. De huidige inrichting van de weg past namelijk niet bij een au-
toweg met een maximumsnelheid van 100 km/uur.  

5.4 Opbouw van de effectbeschrijving 
 
5.4.1 Beoordelingscriteria 
De alternatieven worden beoordeeld op de volgende aspecten:  
• Gebruik en functie wegen (lokaal en regionaal); 
• Doorstroming (lokaal en regionaal); 
• Verkeersveiligheid; 
• Langzaam verkeer; 
• Agrarisch verkeer. 
 
Bij gebruik en functie van wegen wordt beoordeeld in hoeverre sprake is van een verandering in 
verkeersintensiteiten ten opzichte van de autonome ontwikkeling en hoe een verandering in het 
gebruik zich verhoudt tot de functie (en inrichting) van de betreffende weg.  
Bij de lokale effecten wordt gekeken naar de effecten op de N244 zelf, waaronder de afwikke-
ling van het verkeer van Baanstee-Noord. Ook speelt het onderliggende (Purmerendse) we-
gennet hierin een rol.  
Bij de regionale effecten wordt de doorstroming op de route Edam/Volendam – N244 – A7 be-
studeerd. Daarnaast is er bij de regionale effecten aandacht voor ‘externe’ effecten, zoals effec-
ten op de A7 en N247.  
 
5.4.2 Uitgangspunten effectbeschrijving 
Voor de verschillende alternatieven is een berekening gemaakt van de van toepassing zijnde 
verkeersgegevens. In tabel 5.10 is een overzicht opgenomen van de etmaalintensiteiten van de 
alternatieven. In tabel 5.11 is een overzicht opgenomen van de kruispuntenbelastingen in de 
avond- en ochtendspits. In de tabellen is het Nulplusalternatief met een * aangeduid. Dit alter-
natief is niet in het statische model doorgerekend. Op basis van expert judgment zijn de intensi-
teiten gelijk verondersteld aan die in het Verbredingsalternatief. Overigens is de toename van 
het verkeer in het Verbredingsalternatief ten opzichte van het Nulalternatief zeer beperkt. Voor 
het Nulplusalternatief is er dus sprake van maximaal een kleine overschatting. 
 
Tabel 5.10: Etmaalintensiteiten N244 in de verschillende alternatieven, 2020 
Wegvak Nulalternatief Nulplus-

alternatief 
Verbredingsal-

ternatief 
Stroomweg-
alternatief 

N244     
N247 – Magneet 16.000 16.000* 16.000 20.000 
Magneet – Edisonweg 13.000 13.000* 13.000 20.000 
Edisonweg – Nieuwe Gouw 27.000 28.000* 28.000 32.000 
Nieuwe Gouw – S. Allendelaan 23.000 25.000* 25.000 30.000 
S. Allendelaan – A7 30.000 33.500* 33.500 36.000 
N247     
wegvak noordelijk N244 20.000 20.000 20.000 21.500 
wegvak zuidelijk N244 15.100 15.200 15.200 15.500 
Bron: Goudappel Coffeng, 2007 Statisch rekenmodel, met beoordeling inclusief aansluiting Purmerender-
weg in Nulplusalternatief en Verbredingsalternatief. 
 



Verkeer en vervoer 
 

  319461, revisie D2
Pagina 59 van 134

 

Tabel 5.11: Kruispuntbelastingen N244 in de verschillende alternatieven voor ochtendspits (OS) en 
avondspits (AS), 2020 
Wegvak Nulalternatief Nulplus-

alternatief 
Verbredings-

alternatief 
Stroomweg-
alternatief 

 OS AS OS AS OS AS OS AS 
N244 – N247 66% 77% 66%* 77%* 68% 78% n.v.t. n.v.t. 
N244 – Oosterweg  70% 75% 39%* 46%* 39% 46% n.v.t. n.v.t. 
N244 – Magneet 66% 45% 43%* 30%* 43% 30% n.v.t. n.v.t. 
N244 – Edisonweg 87% 82% 82%* 77%* 76% 69% n.v.t. n.v.t. 
N244 – Nieuwe Gouw 77% 80% 72%* 75%* 70% 72% n.v.t. n.v.t. 
N244 – S. Allendelaan 94% 83% 89%* 78%* 85% 77% n.v.t. n.v.t. 
N244 – A7 oostelijke rotonde 90% 67% 90%* 67%* 90% 68% 96% 66% 
N244 – A7 westelijke rotonde 103% 84% 103%* 84%* 104% 84% 107% 92% 

Bron: Goudappel Coffeng, 2007 Statisch model, zonder aansluiting Purmerenderweg; met aansluiting is 
de kruispuntbelasting in de kruispunten met Edisonweg en westelijker beperkt hoger. 
 
 
5.5 Effectbeschrijving Nulplusalternatief 
 
5.5.1 Gebruik en functie wegen 
Het gebruik en de functie van de wegen is in het Nulplusalternatief te vergelijken met de auto-
nome ontwikkeling. In het Nulplusalternatief is uitgegaan van een situatie waarin alleen de krui-
singen op de N244 worden aangepakt. Concreet betekent dit een vormgeving van de kruisingen 
zoals in het Verbredingsalternatief is opgenomen, maar dat de capaciteit van de wegvakken 
verder niet wordt vergroot. Dit betekent ruim voldoende opstelruimte bij de kruisingen en een 
afstroomcapaciteit van 2x2 rijstroken (over een lengte van maximaal ca. 200 meter). De roton-
des zijn in het Nulplusalternatief vormgegeven als turborotondes. 
Verder is het Nulplusalternatief aangevuld met een P+R-terrein, waarbij de volgende uitgangs-
punten zijn gehanteerd: 

° Het P+R-terrein wordt gebruikt door carpoolers vanuit Edam (50%) en Purmerend (50%) 
met als bestemming A7 richting Amsterdam. Het terrein wordt volledig benut, waarbij het 
terrein in de ochtendspits voor 100% wordt gevuld. In de ochtendspits komen er 300 au-
to’s aan, waarvan er 150 hun reis voortzetten. Het netto-effect is dat er 150 minder auto’s 
via de A7 richting Amsterdam gaan. 

° In de avondspits vindt dit proces in omgekeerde richting plaats. 
° Busverkeer van / naar het P+R-terrein heeft prioriteit ten opzichte van het autoverkeer. 

 
De rotondes op de aansluiting met de A7 hebben dezelfde vormgeving als in de huidige en au-
tonome situatie. 
 
In 2010 is de aansluiting op de Purmerenderweg toegevoegd aan het Nulplusalternatief en het 
Verbredingsalternatief. Voor het Verbredingsalternatief zijn hiervoor aanvullende berekeningen 
uitgevoerd, welke ook als uitgangspunt hebben gediend voor de beschrijving van de effecten 
van de aansluiting op de Purmerenderweg bij het Nulplusalternatief in de hierna volgende para-
graaf. Hiervoor is net als bij de in tabel 5.10 aangegeven etmaalintensiteiten uitgegaan van ge-
lijke verkeerscijfers voor Nulplus- en Verbredingsalternatief. 
 
In het Nulplusalternatief wordt lokaal een kleine verbetering van de doorstroming bereikt door-
dat de kruisingen worden uitgevoerd zoals in het Verbredingsalternatief. Door de extra opstel-
vakken, afstroomcapaciteit en verbeterde verkeersregelingen kan de capaciteit van de kruisin-
gen beter benut en vergroot worden. De kruisingen stromen daardoor iets beter door. Een grote 
invloed op de rijtijd van de gehele N244 heeft het Nulplusalternatief echter niet. Daarvoor is de 
kleine winst bij de kruisingen te beperkt.  
 



Verkeer en vervoer 
 

  319461, revisie D2
Pagina 60 van 134

 

5.5.2 Avondspits Nulplusalternatief 
In de avondspits is volgens de microscopisch dynamische simulatie sprake van een slechte 
doorstroming op de N244 richting de A7. Ook hier wordt dit veroorzaakt door de gebrekkige ca-
paciteit van de rotondes bij de A7, maar ook het afrijden bij kruisingen verloopt niet geheel soe-
pel waardoor extra vertraging ontstaat. Dit geldt voor beide richtingen op het westelijke deel van 
de N244 (tussen de A7 en de kruising Edisonweg). Op het oostelijke deel is in het Nulplusalter-
natief sprake van een goede doorstroming van het verkeer. 
 
Een analyse van de rijtijden van de microscopisch dynamische simulatie toont aan dat het Nul-
plusalternatief voor het verkeer richting de A7 in de avondspits iets slechter scoort dan de auto-
nome situatie (het Nulalternatief). Richting de A7 loopt het verkeer behoorlijk vast, wat lange 
rijtijden oplevert.  
Het P+R-terrein zorgt slechts voor een beperkte afname van de stroom richting de A7. 
 
Aansluiting Purmerenderweg 
Op de N244 in westelijke richting is door de aansluiting van de Purmerenderweg op de N244 
tussen het kruispunt Nieuwe Gouw en de aansluiting met de A7 een flinke toename van de 
hoeveelheid verkeer te zien. Tussen de kruispunten met de Nieuwe Gouw en de Salvador Al-
lendelaan zijn er in de twee-uursspitsperiode 330 extra motorvoertuigen in de avondspits (+ 
17%) en vervolgens tot de aansluiting A7 en Purmerenderweg  610 extra motorvoertuigen 
(27%). Het blijkt dat in de situatie zonder de aansluiting met de Purmerenderweg een deel van 
het verkeer vanuit Purmerend en vanuit de richting Edam / Volendam bij het kruispunt Nieuwe 
Gouwe de N244 verlaat in de richting van Kwadijk. In de situatie met een aangesloten Purme-
renderweg slaat dit verkeer niet af bij Nieuwe Gouw, maar gaat nu verder over de N244 tot aan 
de nieuwe aansluiting om daar richting het noorden af te slaan.  
Ten westen van de aansluiting Purmerenderweg wordt de N244 ook drukker in beide richtingen 
(+ 9% in westelijke richting, + 5% in oostelijke richting). 
 
5.5.3 Ochtendspits Nulplusalternatief 
In de ochtendspits is de doorstroming op de N244 richting de N247 goed te noemen, er doen 
zich geen grote problemen voor. Richting de A7 is de doorstroming matig tot slecht, weer 
hoofdzakelijk veroorzaakt door de slechte doorstroming bij de aansluiting met de A7. Wederom 
is het onderscheid te maken tussen het westelijke deel van de N244 waar zich de problemen 
voordoen en het oostelijke deel waar de doorstroming goed is.  
 
De rijtijden in het Nulplusalternatief zijn in de ochtendspits richting de N247 goed: er is nauwe-
lijks enige vertraging. Er is een verbetering ten opzichte van het Nulalternatief. Waar de rijtijd in 
de autonome ontwikkeling nog oploopt tot maximaal ca. 10 minuten van de A7 naar de N247, 
blijft in het Nulplusalternatief de maximale rijtijd rond de 8 minuten.  
Richting de A7 is echter net als in het Nulalternatief sprake van een flinke congestie. De rijtijd 
loopt op de N244 van de N247 naar de A7 op van ruim 7 minuten aan het begin van de spits tot 
maximaal 12 minuten in de drukste periode van de ochtendspits.  
 
Aansluiting Purmerenderweg 
Het wegbeeld op de N244 verandert in de ochtendspits door de aansluiting van de Purmeren-
derweg op de N244 minder sterk dan in de avondspits. Vanaf de aansluiting Purmerenderweg 
wordt de N244 in oostelijke richting drukker. Tussen de aansluiting Purmerenderweg en de Sal-
vador Allendelaan is de belasting in de twee-uursspitsperiode 240 mvt hoger (+ 11%) en ver-
volgens tussen de Salvador Allendelaan en Nieuwe Gouw 170 mvt in de ochtendspits (+ 8%).  
Vanaf de Nieuwe Gouw komt er nu uit noordelijke richting minder verkeer op de N244. 
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5.5.4 Toets rotondes A7 
Door de in de paragrafen hiervoor beschreven problemen bij de rotondes bij de A7 is de winst 
op het traject N247 – A7 beperkt of zelfs helemaal niet aanwezig (avondspits). Dit betekent dat 
voor een goed functioneren van de N244 in het regionale wegennet ook de capaciteit van de 
aansluitingen bij de A7 zal moeten worden vergroot. Door de aansluiting van de Purmerender-
weg op de N244 trekt de zuidelijke afrit van de A7 naar de N244 wat meer verkeer (een toena-
me van ca. 7%). Naar een oplossing voor de aansluitingen van de N244 op de A7 is in 2010 
nader onderzoek uitgevoerd. Hier wordt in paragraaf 11.3 nader op ingegaan. 
 
5.5.5 Verkeersveiligheid 
Het Nulplusalternatief heeft geen of nauwelijks effecten op de verkeersveiligheid. Er vinden 
slechts kleine aanpassingen aan de infrastructuur plaats en de doorstroming zal iets verbete-
ren. De kleine effecten die eventueel optreden zijn daarom naar verwachting positief.  
 
5.5.6 Langzaam verkeer  
De aanleg van een extra fietsverbinding ten noorden van de N244 heeft een beperkt positieve 
invloed op het langzame verkeer. 
 
5.5.7 Openbaar vervoer 
Het verkeer zal bij de S. Allendelaan (lijn 100) en de Edisonweg (lijn 105) iets beter doorstro-
men dan in de referentiesituatie doordat de capaciteit van de kruisingen iets wordt vergroot. 
Voor lijn 113 verbetert de doorstroming doordat bij de kruising met de Oosterweg geen vertra-
ging meer optreedt. 
 
5.5.8 Agrarisch verkeer 
Voor het agrarisch verkeer zullen er geen effecten optreden.  
Conclusie 
Het Nulplusalternatief zorgt voor een verbetering van de rijtijd in de ochtendspits richting de 
N247 (ten opzichte van de autonome situatie). In de avondspits en ochtendspits treedt richting 
de A7 echter een verslechtering van de doorstroming op. Op het oostelijke deel van de N244 
(vanaf aansluiting Magneet naar het oosten) zijn geen doorstromingsproblemen. Door de ver-
traging die optreedt bij de rotondes met de A7 slaat de wachtrij in de drukste periode terug op 
de N244. 
 
5.6 Effectbeschrijving Verbredingsalternatief 
 
5.6.1 Gebruik en functie wegen 
Het Verbredingsalternatief leidt tot een kleine toename van het verkeer op de N244 zelf en een 
kleine afname van verkeer door Kwadijk. Voor een groot deel van het verkeer uit Zeevang wordt 
het aantrekkelijker om via de aansluiting Purmerenderweg en de N244 naar de aansluiting 
Purmerend Noord op de A7. Verbreding van de N244 heeft geen grote gevolgen voor de interne 
Purmerendse verkeersstromen en de route van het Baanstee-Noord verkeer. 
 
Ten opzichte van de autonome ontwikkeling is er een kleine verplaatsing van verkeer van de 
N247 naar de N244 waar te nemen. Dit geldt voor de wegvakken op de N247 ten noorden van 
Edam en, zeer beperkt, ten zuiden van de Zeddeweg. De wegvakken direct ten noorden en zui-
den van de N244 laten een kleine toename zien, wat logisch is omdat het verkeer richting de 
N244 iets toeneemt. De N244 wordt aantrekkelijker door een kortere reistijd op het gehele tra-
ject als gevolg van de verbreding van de weg. Dit effect is echter gering. In de 2-uurs ochtend-
spits gaat het om in totaal circa 50-100 auto’s (max. 3 procent) die de route via de N244 verkie-
zen boven de N247.  
 
Doordat er voldoende capaciteit wordt geboden op de N244, is er geen toename van sluipver-
keer op het onderliggend wegennet te verwachten. Er is echter ook geen sprake van een ver-
mindering, omdat er in de referentiesituatie al nauwelijks of geen sprake is van sluipverkeer als 
gevolg van de doorstroming op de N244. 
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5.6.2 Avondspits Verbredingsalternatief 
 

Figuur 5.9: Verkeersintensiteiten en kruispuntbelasting in de avondspits in het Verbredingsalternatief, zon-
der Purmerenderweg. Met de aansluiting Purmerenderweg zijn de kruispuntbelastingen en de I/C-
verhoudingen zeer beperkt hoger. 
 
Het verbreden van de N244 tot 2x2 rijstroken tussen de S. Allendelaan en de N247, en het aan-
passen van kruisingen (rotonde bij aansluiting Magneet en aanpassen van de andere kruisin-
gen aan de 2x2 vormgeving) leidt tot een grotere wegcapaciteit. De belasting van zowel de 
wegvakken als de kruisingen neemt af. Dit zorgt voor een verbetering van de verkeersdoor-
stroming.  
 
Wachtrijen duren volgens de microscopisch dynamische simulatie op de kruisingen (van de 
N247 tot en met de S. Allendelaan) nooit langer dan één roodperiode. Dit leidt er echter wel toe 
dat het knelpunt bij de oostelijke rotonde bij de aansluiting met de A7 nog groter wordt. Het ver-
keer legt het traject over de N244 sneller af, waardoor het eerder bij de A7 aankomt. In de simu-
latie is te zien dat dit in de avondspits leidt tot aanzienlijke wachtrijen bij deze rotonde. De 
wachtrijen slaan een behoorlijk stuk terug op de N244, bijna tot aan de kruising met de S. Al-
lendelaan, waardoor de vertraging op het traject N247 – A7 vertraging oploopt tot maximaal ca. 
5 minuten. 
 
Op het oostelijk deel van de N244 (vanaf kruising Magneet naar het oosten) treden in de 
avondspits geen doorstromingsproblemen op. 
 
Aansluiting Purmerenderweg 
Op de N244 in westelijke richting is door de aansluiting van de Purmerenderweg op de N244 
tussen het kruispunt Nieuwe Gouw en de aansluiting met de A7 een flinke toename van de 
hoeveelheid verkeer te zien. Tussen de kruispunten met de Nieuwe Gouw en de Salvador Al-
lendelaan zijn er 330 extra motorvoertuigen in de avondspits (twee-uursspitsperiode) (+ 17%) 
en vervolgens tot de aansluiting A7 en Purmerenderweg  610 extra motorvoertuigen (27%). Het 
blijkt dat in de situatie zonder de aansluiting met de Purmerenderweg een deel van het verkeer 
vanuit Purmerend en vanuit de richting Edam / Volendam bij het kruispunt Nieuwe Gouwe de 
N244 verlaat in de richting van Kwadijk. In de situatie met een aangesloten Purmerenderweg 
slaat dit verkeer niet af bij Nieuwe Gouw, maar gaat nu verder over de N244 tot aan de nieuwe 
aansluiting om daar richting het noorden af te slaan.  
Ten westen van de aansluiting Purmerenderweg wordt de N244 ook drukker in beide richtingen 
(+ 9% in westelijke richting, + 5% in oostelijke richting). 
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5.6.3 Ochtendspits Verbredingsalternatief 
Wat de kruisingen betreft is alleen bij de S. Allendelaan in de ochtendspits nog sprake van een 
‘zwaar belaste’ kruising (85% kruispuntbelasting).  
 
In de ochtendspits treden de enige problemen op bij de aansluiting met de A7. De westelijke 
rotonde kan het verkeer niet voldoende verwerken, zij het minder ernstig dan de oostelijke ro-
tonde in de avondspits. Verkeer komend vanaf de N244 (west) richting A7 en Purmerend moet 
voorrang verlenen aan verkeer komend vanaf de A7 richting Purmerend. Hierdoor ontstaat er 
een flinke wachtrij op de N244, voor de rotonde. Ook vindt er terugslag plaats tot op de A7 en 
N244. Op de N244 leidt dit er toe dat ook vertraging optreedt bij de oostelijke rotonde en het 
wegvak ten oosten ervan.  
 
In de ochtendspits is vooral de capaciteit van de westelijke rotonde bij de A7 niet toereikend. De 
belasting van de kruising bij de westelijke op- en afrit komt in het statische model op 104% te 
liggen. Er zal terugslag en belemmering van de doorstroming op de N244 optreden als gevolg 
van de belasting van de aansluiting bij de A7. Dit effect blijft naar verwachting beperkt tot het 
wegvak A7 - S. Allendelaan. De vertraging op het traject N247-A7 loopt hierdoor op tot maxi-
maal ca. 6 minuten. 
 
Aansluiting Purmerenderweg 
Het wegbeeld op de N244 verandert in de ochtendspits door de aansluiting van de Purmeren-
derweg op de N244 minder sterk dan in de avondspits. Vanaf de aansluiting Purmerenderweg 
wordt de N244 in oostelijke richting drukker. Tussen de aansluiting Purmerenderweg en de Sal-
vador Allendelaan is de belasting in de twee-uursspitsperiode 240 mvt hoger (+ 11%) en ver-
volgens tussen de Salvador Allendelaan en Nieuwe Gouw 170 mvt in de ochtendspits (+ 8%).  
Vanaf de Nieuwe Gouw komt er nu uit noordelijke richting minder verkeer op de N244. 
5.6.4 Toets vormgeving kruisingen 
In het bestaande schetsontwerp voor het Verbredingsalternatief is uitgegaan van zowel VRI-
kruisingen als rotondes, afhankelijk van de locatie: 
• Kruising N244 – S. Allendelaan: VRI 
• Kruising N244 – Nieuwe Gouw: VRI 
• Kruising N244 – Edisonweg: VRI 
• Kruising N244 – Magneet: Rotonde 
• Kruising N244 – Oosterweg: Rotonde 
 
Uit de analyse met het microscopische verkeersmodel blijkt dat de doorstroming in dit schets-
ontwerp goed is. Nergens ontstaan lange wachtrijen.  
 
Gezien de intensiteiten in de drukste perioden is het ook mogelijk de VRI-kruisingen als roton-
des vorm te geven en de rotondes als VRI-kruisingen. Vanuit verkeersveiligheid heeft de vorm-
geving als rotonde in principe de voorkeur. Voor de drie kruisingen die nu in het ontwerp als 
VRI-kruising zijn opgenomen geldt dat het relatief drukke kruisingen zijn. Gezien de ambitie van 
provincie Noord-Holland om het verkeer over route van de N244 te optimaliseren en het regio-
nale wegennet te versterken is het aan te bevelen het ontwerp van deze drukke kruisingen met 
VRI’s te handhaven. Verkeersregelingen op deze kruisingen maakt het beter mogelijk dat ver-
keer gecoördineerd gestuurd kan worden. De intensiteiten op de zijtakken van het oostelijke 
deel van de N244 (bij de kruisingen Magneet en Oosterweg) zijn dermate laag dat het verkeer 
door de rotondes nauwelijks vertraging oploopt en actief regelen van het verkeer niet nodig is. 
In verband met de verkeersveiligheid verdienen de rotondes dan ook de voorkeur. 
Daarnaast speelt het openbaar vervoer een rol bij de keuze. Het toepassen van VRI’s bij de 
kruisingen biedt de mogelijkheid om de prioriteit van de buslijnen bij kruispunten te realiseren. 
Dit geldt voornamelijk voor het drukste (westelijke) deel van het traject en dan vooral bij de S. 
Allendelaan.  
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5.6.5 Toets rotondes A7 
Door de in de paragrafen hiervoor beschreven problemen bij de rotondes bij de A7 is de winst 
op het traject N247 – A7 beperkt of zelfs helemaal niet aanwezig (avondspits). Dit betekent dat 
voor een goed functioneren van de N244 in het regionale wegennet ook de capaciteit van de 
aansluitingen bij de A7 zal moeten worden vergroot. Door de aansluiting van de Purmerender-
weg op de N244 trekt de zuidelijke afrit van de A7 naar de N244 wat meer verkeer (een toena-
me van ca. 7%). 
Naar een oplossing voor de aansluitingen van de N244 op de A7 is in 2010 nader onderzoek 
uitgevoerd. Hier wordt in paragraaf 11.2 nader ingegaan. 
 
5.6.6 Verkeersveiligheid 
De vormgeving van de kruisingen wordt optimaal afgestemd op de hoeveelheid verkeer en 
doordat er meer rotondes worden aangelegd, neemt de verkeersveiligheid op de N244 toe. Dit 
wordt versterkt door de lagere belasting van de kruisingen, waardoor het aantal conflicten ten 
opzichte van de situatie in de autonome ontwikkeling naar verwachting zal dalen. 
 
5.6.7 Langzaam verkeer 
De aanleg van het fietspad ten noorden van de N244 zorgt voor een beperkt positieve invloed 
op het langzame verkeer ten opzichte van de autonome ontwikkeling.  
 
5.6.8 Openbaar vervoer 
Van de verbeterde doorstroming op de N244, profiteert ook het openbaar vervoer dat gebruik 
maakt van deze weg. Lijn 100, die Purmerend in-/uitrijdt via de S. Allendelaan profiteert van een 
betere doorstroming bij deze kruising, hoewel de problemen bij de rotondes bij de A7 dit posi-
tieve effect minimaliseren. Voor lijn 105 betekent de betere doorstroming bij de kruisingen Edis-
onweg en Nieuwe Gouw dat de doorstroming van de lijn verbetert ten opzichte van de referen-
tiesituatie. Voor lijn 113 verbetert de doorstroming in de ochtendspits doordat de vertraging die 
in de drukste periode ontstaat bij de kruising Magneet in dit alternatief niet meer optreedt. 
 
5.6.9 Agrarisch verkeer 
Voor de doorstroming van het agrarisch verkeer zijn er geen veranderingen ten opzichte van de 
referentiesituatie.  
 
Conclusie 
In het Verbredingsalternatief worden de doorstromingsproblemen op de N244 zelf opgelost. Het 
verkeer stroomt beter en vloeiender door dan in het Nulplusalternatief. Bij alle kruisingen is 
sprake van een goede doorstroming en geen of beperkte wachtrijen. Het huidige ontwerp voor 
het Verbredingsalternatief voldoet hiermee goed.  
Het Verbredingsalternatief leidt tot een geringe afname van het verkeer op de N247 ten noor-
den van Edam. De problemen bij de rotondes met de A7 worden echter groter, waardoor de 
verbreding van de N244 niet volledig wordt benut (beperkte rijtijdwinst over het gehele traject). 
 
5.7 Effectbeschrijving Stroomwegalternatief 
 
5.7.1 Gebruik en functie wegen 
Het Stroomwegalternatief leidt tot een aantal veranderingen in het gebruik van de wegen in het 
(regionale) wegennet. Ten eerste verandert de functie en het gebruik van de N244 zelf. Deze 
weg wordt een stroomweg en wordt beduidend drukker dan in het Nulalternatief. Voor de hië-
rarchie in het wegennet betekent het Stroomwegalternatief een snelle en betrouwbare verbin-
ding tussen de N247 en de A7. Vooral in de spitsperioden, wanneer de N247 aan de grenzen 
van de capaciteit zit, kan de N244 een alternatief bieden richting Amsterdam. Dit is ook te zien 
in de modelberekeningen. Het verkeer op de N247 neemt ten noorden van Edam en ten zuiden 
van de Zeddeweg in beide spitsperioden licht af ten opzichte van de autonome ontwikkeling. 
Buiten de spits is de doorstroming op de N247 goed en is het effect op het gebruik van de we-
gen beperkt.  
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Voor het Stroomwegalternatief is ook berekend wat de invloed is van een goed doorstromende 
A7 (route richting Amsterdam) op het gebruik van de N244 en de N247. Dit effect is slechts be-
perkt, de verbeterde doorstroming op dit traject leidt niet tot een verplaatsing van verkeer van 
de N247 naar de N244. Doordat in het Stroomwegalternatief een aantal aansluitingen wordt 
afgesloten vindt er op een tweetal plekken verplaatsing van verkeersstromen (verandering van 
het gebruik) plaats. Verkeer kan niet meer via de Oosterweg de N244 bereiken. Als gevolg hier-
van rijden per etmaal enkele honderden (300 à 400) motorvoertuigen via de Westerweg richting 
de N244/ Baanstee. De helft van deze toename vindt plaats in de 2-uurs spitsperioden.  
 
De Westerweg is een weg met veel verkeersremmende maatregelen en veel langzaam verkeer 
op de rijbaan. Een toename van verkeer op deze weg ('sluipverkeer') is dan ook niet wenselijk. 
Deze weg is door het HHNK ook (gedeeltelijk) aangemerkt als ‘subjectief onveilige weg’. Ook 
daarom is een toename van verkeer op de Westerweg niet gewenst.  
 
Ook de aansluiting Magneet wordt in het Stroomwegalternatief afgesloten. Dit leidt tot een gro-
tere druk op de aansluiting Edisonweg. Al het verkeer van en naar de Baanstee moet gebruik 
maken van deze ene aansluiting. Doordat de aansluiting Magneet wordt afgesloten ontstaat ook 
op het onderliggende Purmerendse wegennet een verandering in het gebruik van de wegen. 
Nabij de aansluiting Edisonweg is sprake van een toename van verkeer, bij de Magneet is een 
afname te zien. 
 
5.7.2 Doorstroming 
Door het ontbreken van gelijkvloerse kruisingen op de N244 in het Stroomwegalternatief, wordt 
de N244 in dit alternatief in de verkeersmodellen gezien als één wegvak van de A7 tot de N247. 
Voor de avond- en ochtendspits wordt voor de gehele N244 (binnen het plangebied) maar één 
percentage voor de I/C verhouding gegeven. Er is daarom voor gekozen de doorstroming van 
het Stroomwegalternatief niet te beschrijven aan de hand van de avondspits en de ochtend-
spits, zoals dat bij de overige alternatieven wel het geval is geweest. Voor het Stroomwegalter-
natief wordt hierna de doorstroming van het alternatief in zijn geheel toegelicht. 
 
In het Stroomwegalternatief wordt een deel van de kruisingen uitgevoerd als ongelijkvloerse 
aansluiting en een deel van de aansluitingen komt te vervallen. Dit zorgt voor een betere door-
stroming op de N244. Doordat er geen gelijkvloerse kruisingen meer zijn, leveren deze ook 
nauwelijks nog beperkingen op voor de doorstroming op de N244. Alleen het in- en uitvoegende 
verkeer kan zorgen voor ‘turbulentie’, maar dit is pas van invloed op de doorstroming bij een 
hoge I/C verhouding. Van dit laatste is geen sprake door de 2x2 rijstroken.  
 
Doordat er geen vertraging optreedt als gevolg van gelijkvloerse kruisingen, betekent dit ook dat 
de reistijd op de N244 tot aan de A7 korter wordt. Dit betekent dat meer verkeer (zowel uit Pur-
merend als de regio) er voor zal kiezen om de A7 te bereiken via de N244. Hierdoor neemt de 
verkeersintensiteit op de N244 toe ten opzichte van zowel de autonome ontwikkeling als het 
Verbredingsalternatief. De I/C verhouding (2-uurs spits) op de N244 blijft echter zowel in de 
ochtend- als avondspits onder de 70%. Dit betekent dat de doorstroming op de weg goed blijft.  
 
Op regionaal niveau betekent het realiseren van het Stroomwegalternatief een kortere reistijd 
tussen bijvoorbeeld Edam/Volendam en de A7. Het verkeer kan vanaf de N247 in één keer 
doorrijden tot (de aansluiting op) de A7, en andersom, zonder dat men tijd verliest bij de kruis-
punten. Doordat er in de spits meer voertuigen gebruik maken van de route N247 – A7, loopt de 
kruispuntbelasting van de aansluitingen op de A7 (Purmerend Noord) op. Deze kruisingen wor-
den door de realisatie van het Stroomwegalternatief in de ochtendspits een nog groter knelpunt 
dan in de autonome ontwikkeling. Zonder uitbreiding van de capaciteit van de aansluiting op de 
A7 resulteert dit in terugslag op de N244 en een slechts beperkte reistijdwinst.  
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Het opheffen van de aansluiting Magneet heeft effecten op de doorstroming op het Purmerend-
se wegennet. De verkeersbelasting op de wegen richting de N244 (Edisonweg, ontsluitingsweg 
Baanstee-Noord) wordt hierdoor erg groot. Uit het verkeersmodel blijkt dat met name direct bij 
de aansluitingen een I/C verhouding boven de 70% te verwachten is. Dit is erg hoog voor lokale 
wegen. De aansluiting bij de op- en afritten zijn daarom een aandachtspunt bij een (eventueel) 
definitievere vorm van het ontwerp van het Stroomwegalternatief. 
 
Ook bij calamiteiten biedt de enkele aansluiting van Baanstee-Noord onvoldoende robuustheid 
om een goede doorstroming te garanderen. Er is geen andere directe ontsluiting op de N244 of 
een andere stroomweg, waardoor het verkeer genoodzaakt is door de woonwijken of kernen te 
rijden. Met name voor vrachtverkeer is dit onwenselijk. 
 

Figuur 5.10: Verkeersintensiteiten in de avondspits in het Stroomwegalternatief 
 
5.7.3 Verkeersveiligheid 
Doordat er geen gelijkvloerse kruisingen op de N244 meer zijn, wordt de weg een stuk veiliger. 
Dit wordt onder andere veroorzaakt doordat geen ‘rood licht negatie’ meer zal plaatsvinden bij 
VRI-kruisingen en doordat de rijrichtingen fysiek van elkaar gescheiden zijn. Ook kengetallen 
laten zien dat het Stroomwegalternatief een veilige oplossing is. Daarnaast zorgt het Stroom-
wegalternatief voor een kleine ontlasting van de N247; een weg met een relatief slechte ver-
keersveiligheidsscore. De beperkte ontlasting van deze weg heeft dus een (beperkt) positief 
effect op de verkeersveiligheid op de N247. 
Het Stroomwegalternatief heeft geen negatieve gevolgen op de verkeersveiligheid op het on-
derliggend wegennet. Er vindt één verandering in de verkeersstromen plaats. Op de Westerweg 
is een duidelijke toename van verkeer te zien omdat er in het Stroomwegalternatief geen aan-
sluiting meer op de N244 is bij de Oosterweg. De Westerweg wordt veelvuldig gebruikt door 
langzaam verkeer en landbouwverkeer, wat betekent dat een toename van de intensiteiten op 
deze weg in principe niet wenselijk is vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid. Op de Ooster-
weg verbetert de verkeersveiligheid echter door de afname van de hoeveelheid verkeer. Deze 
weg heeft echter een minder belangrijke functie voor het langzaam verkeer. 
 
5.7.4 Langzaam verkeer 
Voor het langzaam verkeer treden in principe geen veranderingen op. Wel biedt de realisatie 
van ongelijkvloerse aansluitingen kansen voor nieuwe (ongelijkvloerse) verbindingen voor het 
langzaam verkeer, mede op de nieuwe fietsverbinding ten noorden van de N244 die in het al-
ternatief is opgenomen. 
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5.7.5 Openbaar vervoer 
Voor het openbaar vervoer betekent het afsluiten van de aansluiting Magneet dat buslijn 113 
een andere route zal moeten nemen. Onafhankelijk van de oplossing die dan wordt gekozen 
betekent dit een minder directe (snelle) verbinding tussen Edam/Volendam en Baanstee, met 
name met Baanstee Oost.  
Van de verbeterde doorstroming op de N244, profiteren de buslijnen die gebruik maken van 
deze weg. Lijn 100, die Purmerend in-/uitrijdt via de S. Allendelaan, profiteert van een betere 
doorstroming bij de ongelijkvloerse kruising, hoewel de problemen bij de rotondes bij de A7 dit 
positieve effect minimaliseren. Voor lijn 105 betekent de betere doorstroming bij de (ongelijk-
vloerse) kruisingen Edisonweg en Nieuwe Gouw dat de doorstroming van de lijn verbetert ten 
opzichte van de referentiesituatie.  
 
5.7.6 Agrarisch verkeer 
Doordat de aansluiting Oosterweg wordt afgesloten is er voor agrarisch (en overig) verkeer in 
het schetsontwerp van het Stroomwegalternatief een ongelijkvloerse oversteek opgenomen. 
Hierdoor kan het agrarisch verkeer gewoon gebruik blijven maken van de Oosterweg.  
Het Stroomwegalternatief betekent verder dat het agrarisch verkeer geen gebruik meer zal mo-
gen maken van (dit deel van) de N244. Conform de provinciale richtlijnen is agrarisch verkeer 
op (regionale) stroomwegen niet toegestaan. Dit betekent dus dat het agrarisch verkeer dat nu 
gebruik maakt van de N244 een alternatieve route zal moeten volgen, bijvoorbeeld noordelijk 
via Kwadijk.  
 
Conclusie 
In het Stroomwegalternatief worden de doorstromingsproblemen op de N244 zelf opgelost. Het 
verkeer stroomt beter en vloeiender door dan in het Nulplusalternatief. Door de toepassing van 
ongelijkvloerse kruisingen is sprake van een goede doorstroming.  
Het Stroomwegalternatief leidt tot een kleine ontlasting van de N247. De beperkte ontlasting 
van deze weg heeft dus een beperkt positief effect op de verkeersveiligheid op de N247, maar 
het Stroomwegalternatief leidt niet tot de gewenste grote ontlasting van de N247. De problemen 
bij de rotondes met de A7 worden groter, waardoor de verbreding van de N244 niet volledig 
wordt benut (beperkte rijtijdwinst over het gehele traject). Daarnaast is het Stroomwegalterna-
tief, door het opheffen van enkele bestaande kruisingen, een verslechtering voor het lokaal ver-
keer. 

5.8 Effecten scenario’s 

5.8.1 Scenario: Derde ontsluiting N244 
De realisatie van de derde ontsluiting in Edam-Volendam heeft vooral effecten op de interne 
verkeersstromen op de gemeentelijke hoofdwegen in Edam en Volendam. Als er een derde 
aansluiting op de N247 wordt gerealiseerd, betekent dit dat het verkeer vanuit Edam en Volen-
dam richting de N247 zich verdeelt over de drie aansluitingen.  
De bestaande ontsluitingen, Singelweg en Zeddeweg, worden hierdoor ontlast. De kruising 
N244 – N247 wordt wel meer belast en de kruising moet worden gereconstrueerd omdat er een 
extra weg op aansluit. Voor de N244 tussen de A7 en de N247 heeft het realiseren van de der-
de ontsluiting weinig gevolgen. Pas als de kruising N244 – N247 ongelijkvloers wordt gereali-
seerd zal verkeer vanuit Volendam dat de nieuwe ontsluiting gebruikt eerder geneigd zijn recht-
door te blijven rijden en de route N244 – A7 te nemen in plaats van de N247.  
De verkeersintensiteiten op de N244 tussen de A7 en de N247 nemen dan iets toe. Vanuit het 
perspectief van doorstroming en capaciteit zijn er overigens geen redenen om de kruising N247 
– N244 ongelijkvloers te realiseren: de capaciteit voldoet en zal ook bij het realiseren van de 
derde ontsluiting nog voldoen.  
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5.9 Effectbeoordeling 
 
5.9.1 Doorstroming 
De regionale effecten in het Nulplusalternatief zijn nihil (effectbeoordeling: 0). Het Verbredings-
alternatief is in een beperkte mate een alternatief voor de N247 (effectbeoordeling: 0/+). In het 
Stroomwegalternatief wordt de N244 een alternatief voor de N247 in de spitsperiode, buiten de 
spits is in feite geen alternatief nodig (effectbeoordeling: +). 
In het Nulplusalternatief is zeer beperkt sprake van een verbeterde doorstroming op lokaal ni-
veau, vanwege de verbeterde doorstroming op de kruispunten (effectbeoordeling: 0 – 0/+). Het 
Verbredingsalternatief heeft een verbetering van de doorstroming op lokaal niveau tot gevolg 
(effectbeoordeling: +). Het Stroomwegalternatief zorgt voor een goede doorstroming van het 
lokale verkeer op de N244, echter door het opheffen van twee aansluitingen zal voor het betref-
fende verkeer enige vertraging op treden (effectbeoordeling: 0/+). 
 
5.9.2 Gebruik en functie wegen 
De functie van de N244 in het regionale wegennet is “regionale gebiedsontsluitingsweg”. Het 
Stroomwegalternatief voldoet hieraan. (++) Het Verbredingsalternatief kent voor de korte af-
stand relatief veel kruispunten, waardoor minder aan genoemde functie wordt voldaan. Er is wel 
sprake van een duidelijke verbetering ten opzichte van de autonome ontwikkeling (+). Het nul-
plusalternatief voldoet nog minder aan de gewenste functie, en levert slechts een beperkte ver-
betering ten opzichte van de autonome ontwikkeling. (0/+) 
 
5.9.3 Verkeersveiligheid 
De verkeersveiligheid wordt in alle alternatieven (beperkt) verbeterd. In het Nulplusalternatief 
betreft dit vooral de lokale onveilige kruisingen met de N244 (effectbeoordeling: 0/+). In het 
Verbredingsalternatief wordt dit effect versterkt doordat een betere verkeersafwikkeling wordt 
bereikt (effectbeoordeling: +). De effecten in het Stroomwegalternatief zijn het grootst, dit alter-
natief heeft ook positieve effecten op de verkeersveiligheid op de N247 (effectbeoordeling: ++). 
 
5.9.4 Langzaam verkeer  
Bij zowel het nulplus- als het Verbredingsalternatief levert de aanleg van een extra fietsverbin-
ding een beperkt positief effect op (0/+). Voor het langzaam verkeer treedt naast de extra fiets-
verbinding in het Stroomwegalternatief ook een positief effect op door de realisatie van de on-
gelijkvloerse kruisingen. Dit biedt kansen voor nieuwe, ongelijkvloerse (veilige) verbindingen 
voor langzaam verkeer (effectbeoordeling +). 
 
5.9.5 Openbaar vervoer 
Alleen in het Stroomwegalternatief zijn er negatieve gevolgen voor het openbaar vervoer; bus-
lijn 113 kan Baanstee-Oost minder goed bereiken doordat de bestaande route niet is te hand-
haven. Doordat er een beperkt positief effect optreedt op de doorstroming van het openbaar 
vervoer, treedt er per saldo geen effect op (effectbeoordeling: 0).  
In het Verbredingsalternatief is er een positief effect op de doorstroming van het openbaar ver-
voer (effectbeoordeling +). In het Nulplusalternatief is dit effect te verwaarlozen (0).  
 
5.9.6 Agrarisch verkeer 
Voor het agrarisch verkeer treedt alleen in het Stroomwegalternatief een (negatief) effect op 
doordat geen gebruik meer gemaakt mag worden van de N244 (effectbeoordeling: -).  
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 Nulalternatief Nulplusalternatief Verbredings-

alternatief 
Stroomweg-
alternatief 

Doorstroming     
- regionaal 0 0 0/+ + 
- lokaal 0 0 tot 0/+ + 0/+ 
Gebruik en functie wegen 0 0/+ + ++ 
Verkeersveiligheid 0 0 tot 0/+ + ++ 
Langzaam verkeer 0 0/+ 0/+ + 
Openbaar vervoer 0 0 + 0 
Agrarisch verkeer 0 0 0 - 
 

5.10 Effectbeperkende maatregelen 
Ten aanzien van de beschreven effecten is een aantal effectbeperkende maatregelen mogelijk: 
• Ongelijkvloerse kruisingen voor fietsverkeer in het nul-, nulplus- en Verbredingsalternatief; 
• Ongelijkvloerse kruising voor agrarisch verkeer in het Stroomwegalternatief ter hoogte van 

Oosterweg; 
• Onderzoek naar aanvullende voorziening op de Westerweg ten behoeve van langzaam ver-

keer in het Stroomwegalternatief; 
• Magneet verbinden met Baanstee-Noord in het Stroomwegalternatief om robuustheid van 

de ontsluiting van Baanstee bij calamiteiten te vergroten. Bij calamiteiten wordt zo een extra 
alternatief geboden; 

• Verbetering van de aansluiting van de N244 op de A7 (zie hiervoor paragraaf 11.2). 
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6 Bodem en water 

6.1 Huidige situatie en autonome ontwikkeling 

6.1.1 Bodem 
Om te voorkomen dat tijdens de opwaardering van de N244 wordt gestuit op een bodemveront-
reiniging is een historisch bodemonderzoek uitgevoerd (volgens de NEN 5725 op verminderd 
basisniveau). Er heeft geen locatie-inspectie plaatsgevonden. Het doel van het historische bo-
demonderzoek is het vaststellen of in het verleden activiteiten hebben plaatsgevonden die de 
milieuhygiënische kwaliteit van de bodem nadelig kunnen hebben beïnvloed. Omdat in dit sta-
dium nog geen veld- en laboratoriumonderzoek hoeven plaats te vinden, kan enkel een uit-
spraak worden gedaan over de verwachte milieuhygiënische bodemkwaliteit. 
 
Afgaande op de historische kaart uit 1900 is het plangebied altijd als agrarisch gebied in gebruik 
geweest. Voor zover te overzien is het slotenpatroon in de loop der tijd niet veranderd. De loca-
tie is niet gelegen in een bodembeschermingsgebied (www.noord-holland.nl). 
 
Binnen het plangebied zijn enkele bodemonderzoeken uitgevoerd: 
• Het eerste betreft een oriënterend bodemonderzoek. Het onderzoek heeft plaatsgevonden 

aan de stationsweg 27 in Kwadijk, gemeente Zeevang. Er wordt geen vervolgonderzoek 
aanbevolen.  

• Meer naar het zuidoosten, aan de Noordweg te Purmerend bevinden zich twee locaties 
waar bodemonderzoek heeft plaatsgevonden. Deze locaties worden in bodemloket weerge-
geven als ‘bodemonderzoek uitgevoerd; in procedure’. Zij bevinden zich tussen de Noord-
weg en de Westerweg.  
Op het terrein direct ten noorden van de N244 bevindt zich een ophooglaag die op veront-
reiniging is onderzocht. De resultaten hiervan worden echter niet genoemd. De eerste loca-
tie ligt aan de Noordweg en loopt tot halverwege het gebied tussen de Noordweg en de 
Westerweg. De tweede locatie ligt naast, ten noorden van, het eerstgenoemde terrein. Hier 
bevindt zich een baggerdepot, een zogenaamd baggerspeciedepot (op land).  

• Eveneens tussen de Noordweg en de Westerweg, ten zuidoosten van de eerste locatie, 
heeft een historische activiteit plaatsgevonden. Volgens de omschrijving van de verdachte 
activiteit bevindt zich hier een bovengrondse dieseltank. 
Ook op een locatie nabij de kruising van de N244 en de Oosterweg heeft een historische ac-
tiviteit plaatsgevonden. Er heeft hier een betonwarenfabriek gestaan. Het is niet duidelijk of 
en zo ja, in welke mate de genoemde activiteiten de milieuhygiënische bodemkwaliteit nade-
lig kunnen hebben beïnvloed.  

 
Uit informatie van de provincie Noord-Holland is gebleken dat op een tweetal locaties mogelijk 
vuilverbrandingsslakken zijn toegepast als fundering van de weg. Deze kunnen mogelijk tot 
verontreiniging van de onder- en omliggende bodem hebben geleid.  
 
Conclusie: 
Het plangebied is, behoudens voorgaande aandachtspunten, niet verdacht ten aanzien van bo-
demverontreinigingen. De bovengenoemde aandachtspunten leveren naar verwachting geen 
verontreinigingen op die beperkend zijn voor de alternatieven. 
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6.1.2 Water 
Polder de Purmer is een droogmakerij. Aan het begin van de 17e eeuw was de Purmer een van 
de grote meren in het Noord-Hollandse veengebied. De open verbinding met de Zuiderzee is 
sinds 1545 afgesloten. In aansluiting op de geslaagde drooglegging van de Beemster in 1612 
ontstonden al spoedig plannen voor drooglegging van de Purmer, die in de periode 1618-1622 
tot uitvoering kwam. De Middentocht verdeelt de Purmer in tweeën en voert het water af via de 
sloten naar het gemaal, dat uitslaat op de Purmerringvaart. 
 
Waterkering 
Het traject van de N244 kruist de Purmerringdijk en de Purmerringvaart en de Beemsterring-
vaart. De dijk is een waterkering met de functie boezemkade. Om de veiligheid te waarborgen, 
mogen de voorgestelde alternatieven geen negatieve gevolgen hebben voor de stabiliteit en 
veiligheid van de kering. Dit houdt onder andere in dat in en op het dijklichaam alleen onder 
strenge voorwaarden mag worden gebouwd en dat er op basis van nog uit te voeren toetsingen 
kritisch gekeken zal worden naar werkzaamheden op en nabij de boezemkade. Werkzaamhe-
den op en nabij kades mogen pas worden uitgevoerd na vooraf uitgevoerde toetsing en gege-
ven toestemming door het Hoogheemraadschap. 
 
Oppervlaktewater 
De toekomstige waterstructuur moet zowel kwalitatief als kwantitatief goed functioneren en vol-
doen aan de eisen van het Hoogheemraadschap. De toekomstige waterstructuur is gericht op 
het zoveel mogelijk handhaven van de bestaande waterstructuur. Dempingen moeten één op 
één worden gecompenseerd. Daar waar watergangen worden gedempt, zullen deze zoveel 
mogelijk parallel aan de nieuwe weg worden teruggegraven. Hierdoor veranderen de aan- en 
afvoerrichtingen niet. 
 
Daarnaast moet de toename aan verharding worden gecompenseerd. Door de toename aan 
verharding zal een deel van de neerslag versneld worden afgevoerd. Zonder compenserende 
maatregelen zal de waterhuishoudkundige situatie hierdoor verslechteren. Voor toename van 
verharding geldt een compensatie-eis die per peilgebied verschillend is, maar gemiddeld op 
20% uitkomt, afhankelijk van het huidige systeemgedrag. 
 
Het traject van de N244 doorsnijdt 2 verschillende polders, de Koog en de Purmer. Deze pol-
ders worden van elkaar gescheiden door de Beemster- en de Purmerringvaart, die beide deel 
uitmaken van de Schermerboezem (NAP -0,50 m).  
 
Op basis van de poldergrenzen is het wegtracé op te splitsen in 2 delen. 
 
1. Het deeltraject tussen de Beemsterringvaart en de Purmerringvaart valt binnen polder De 

Koog.  
- Ten noorden van de N244 ligt de wegsloot in dit traject in twee peilgebieden. In het wes-

telijke deel is het zomer- en winterpeil respectievelijk NAP -1,90 m en NAP -2,0 m. In het 
oostelijke deel is het zomer- en winterpeil respectievelijk NAP -1,75 en -1,85 m. Beide 
peilgebieden wateren via een eigen stuw, onder de N244 door, naar de hoofdwaterloop 
aan de zuidkant van de N244. 

- De hoofdwaterloop ten zuiden van de N244 ligt in peilgebied 5741-1 met een vast peil 
van NAP -2,0 m. Dit gebied wordt bemalen door gemaal de Koog, dat overtollig water 
uitslaat op de Purmerringvaart (NAP -0,50 m). 
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Figuur 6.1: Situatie waterhuishouding – westelijk deeltraject 
 

2. Het meest oostelijke deeltraject tussen de spoorlijn Zaandam-Hoorn en de aansluiting op de 
N247, wordt aan weerszijden begrensd door de Purmerringvaart.  
- Aan de zuidkant van de N244 valt de wegsloot ten westen van de Westerweg binnen de 

polder Purmer Stedelijk met een vast peil van NAP -4,33 m. Dit peilgebied wordt bema-
len door het stadsgemaal dat uitslaat op de polder Purmer Landelijk-Noord. In de overi-
ge wegsloten (zowel aan de noord- als zuidkant van de N244) varieert het waterpeil tus-
sen NAP -4,30 m en -4,60 m. Uiteindelijk wateren alle sloten in noordelijke richting af 
naar gemaal Purmer Noord. Dit gemaal slaat uit op de Purmerringvaart. 

 

Figuur 6.2: Situatie waterhuishouding – oostelijk deeltraject 
 
De polders de Koog en de Purmer hebben een wateropgave (tekort aan waterberging). Het 
Hoogheemraadschap zoekt locaties om deze waterberging te kunnen realiseren. Als bij de ver-
breding van de N244 wateroppervlak wordt gegraven bovenop de compensatie eisen van het 
Hoogheemraadschap, dan kan hiervoor hoogstwaarschijnlijk een financiële bijdrage worden 
geleverd door het Hoogheemraadschap. 
 
Afvoer van hemelwater 
De huidige N244 watert via de berm af naar de aangrenzende watergangen. Deze vorm van 
berminfiltratie zal ook in de toekomstige situatie voldoen. 
 
Waterkwaliteit 
Afstromend en verwaaiend wegwater bevat verontreinigingen. De belasting op de omgeving is 
afhankelijk van de wijze van waterafvoer, het type wegdek, omgevingsfactoren als ligging van 
watergangen en beplanting en de verkeersintensiteit. 
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Omdat de huidige situatie voor wat betreft afstroming van hemelwater en breedte van de ber-
men gehandhaafd of teruggebracht wordt, zijn er nauwelijks kwaliteitseffecten te verwachten. 
Deze worden dan ook niet meegenomen in de effectbeoordeling. 
 
Grondwater 
De overwegende grondwaterstroming in het eerste watervoerende pakket binnen de Purmer is 
noordwestelijk, richting polder Beemster. De grondwaterstand wordt in de polder kunstmatig 
laag gehouden op gemiddeld 0,75 meter beneden maaiveld. 
 
Omdat het weglichaam voor de verbreding reeds aanwezig is, worden geen effecten verwacht 
op grondwaterstromingen als gevolg van de voorgenomen activiteit. Ook de realisatie van een 
tweede viaduct heeft geen effecten op grondwaterstand. Dit criterium wordt in het MER dan ook 
niet verder behandeld. 

6.2 Beoordelingscriteria 
Voor de beoordeling van het aspect bodem en water zijn, mede op basis van de Richtlijnen, de 
volgende criteria gehanteerd: 
 
Bodem 
• bodemopbouw 
• kwaliteit 
• grondbalans 
 
Water 
• watercompensatie verhard oppervlak 

6.3 Effectbeschrijving 
 
Bodemopbouw 
Ten behoeve van de opwaardering van de N244 zijn werkzaamheden in de grond noodzakelijk. 
Ten behoeve van het Nulplusalternatief zijn de werkzaamheden beperkt en vinden deze plaats 
binnen het bestaande tracé van de N244. De aanleg van het P+R-terrein met tankstation en 
horecagelegenheid vindt plaats binnen voor de uitbreiding gereserveerde grond. 
Voor het Verbredingsalternatief kan voor het westelijk deel (tot de brug) gebruik worden ge-
maakt van een weglichaam dat al eerder ten behoeve van een 2x2-weg is aangelegd. Aan de 
oostkant van de brug is uitbreiding van het weglichaam noodzakelijk. Voor het P+R-terrein met 
tankstation en horecagelegenheid geldt hier hetzelfde als voor het Nulplusalternatief. 
Voor het Stroomwegalternatief is aan de westkant van de brug een kleine uitbreiding van het 
weglichaam noodzakelijk ten behoeve van de ongelijkvloerse aansluiting. Aan de oostkant is de 
ingreep wat groter dan in het Verbredingsalternatief vanwege de asverschuiving naar het noor-
den en de ongelijkvloerse aansluitingen. 
 
Voor de aansluiting van de Purmerenderweg moet een talud worden opgebouwd vanaf deze 
weg naar de N244. Hiervoor zal zand van elders worden aangevoerd. Deze opbouw kan leiden 
tot zettingen in de grond. Daarnaast zal de woning Purmerenderweg 54 moeten worden ge-
amoveerd, omdat deze in de lus van de Purmerenderweg naar de N244 komt te liggen. 
 
Bodemkwaliteit 
De mogelijke aanwezigheid van vuilverbrandingsslakken in de fundering van de N244 kan heb-
ben geleid en nog steeds leiden tot bodemverontreiniging. Een alternatief waarbij de huidige 
wegfundering wordt verwijderd, zal een positief milieueffect opleveren. 
Conform het activiteitenbesluit moet een tankstation voorzien zijn van een vloeistofdichte vloer. 
Ook de lozing van afstromend afvalwater wordt hierin geregeld. Er worden daarom geen nega-
tieve effecten verwacht voor de bodemkwaliteit. 
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Grondbalans 
Naar gelang er meer weglichaam moet worden aangelegd, is er meer aanvoer van grond nodig. 
Dit betekent dat voor het Nulplusalternatief slechts weinig grond nodig is. Voor zowel het Ver-
bredingsalternatief als voor het Stroomwegalternatief zal meer grond moeten worden aange-
voerd. Ook voor de aansluiting Purmerenderweg is aanvoer van zand en grond van elders no-
dig. De meeste aanvoer is nodig voor het Stroomwegalternatief, vanwege de ongelijkvloerse 
kruisingen. 
Echter, omdat in het verleden reeds rekening is gehouden met een verbreding van de N244, is 
destijds al extra grond aangevoerd. Voor een daadwerkelijke verbreding van de N244 zal nog 
grond aangevoerd moeten worden, maar aanzienlijk minder dan wanneer er niet eerder reke-
ning was gehouden met de verbreding. 
  
Waterkwantiteit 
Voor het westelijke deel van de weg is in het verleden al rekening gehouden met een mogelijke 
uitbreiding van de weg in noordelijke richting waardoor er geen ingrepen met ruimtelijke gevol-
gen zijn. Voor het oostelijke deel van het traject geldt dat een aantal taluds en watergangen 
verbreed moeten worden om ruimte te maken voor de nieuwe rijbaan. Ook komt er een tweede 
viaduct over de Purmerringvaart ter hoogte van Baanstee-Noord. 
 
Baanstee-Noord ligt voornamelijk in peilvak 5802-1 en 5802-4. In samenwerking met de ge-
meente Purmerend en het Hoogheemraadschap is hiervoor een Natstructuurplan opgesteld. 
Een van de uitgangspunten voor de waterhuishouding in het plan is het instellen van een hydro-
logisch geïsoleerd systeem. Er zullen grotere peilstijgingen en –dalingen worden toegestaan. 
Een deel van de N244 grenst aan dit plan en zal afwateren op dit geïsoleerde systeem. In het 
Natstructuurplan is opgenomen dat de verhardingscompensatie voor de N244 wordt opgeno-
men in de plannen voor Baanstee-Noord. Er is rekening gehouden met een toename aan ver-
harding van 14.000 m2. Het daarbij horende wateroppervlak ter compensatie is 1.830 m2 (13%, 
uitgaande van een toegestane peilstijging van 0,35 m). Hieraan verbindt het Hoogheemraad-
schap de volgende voorwaarden: 
• De compensatie van 1.830 m2 water zal door de gemeente moeten worden gerealiseerd 

bovenop de benodigde compensatie voor de realisatie van Baanstee-Noord. Dit zal te zijner 
tijd worden getoetst tijdens de verdere uitwerking van Baanstee-Noord; 

• Deze compensatie geldt voor een maximale verhardingstoename van 14.000 m2. Bij een 
grotere verhardingstoename zal extra compensatie moeten worden gegraven; 

• De bovenstaande verhardingstoename moet afwateren op het in te stellen watersysteem 
van Baanstee-Noord. 

 
In onderstaande tabel is een globaal overzicht gegeven van de verhardingsbalans. Hierin is ge-
rekend met 20% compensatie voor verharding en 100% compenseren voor gedempt oppervlak-
tewater. Omdat het verhard oppervlak niet versneld maar via de bermen afvoert is dit compen-
satiepercentage te hoog en is met 50% verlaagd naar 10%. Het compensatiepercentage ver-
schilt per peilgebied en is afhankelijk van o.a. de afvoercapaciteit, de toelaatbare peilstijging en 
eventuele type riolering. Deze percentages worden gegeven voor het Hoogheemraadschap.  
 
Tabel 6.1: Compensatie in m2 voor Verbredingsalternatief en Stroomwegalternatief 
Verbredingsalternatief      
peilvak bestaande 

verharding 
verharding 
variant 

toename compensatie 
verharding 

water dempen totale com-
pensatie 

 (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) 
Totaal  71.300 111.600 40.300 4.030 440 4.470 
 
Stroomwegalternatief      
peilvak bestaande 

verharding 
verharding 
variant 

toename compensatie 
verharding 

water dempen totale com-
pensatie 

 (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) 
Totaal  71.300 139.200 67.900 6.790 9.680 16.470 
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De compensatie die al in Baanstee-Noord gerealiseerd is, is gebaseerd op het Verbredingsal-
ternatief. In het Stroomwegalternatief wordt meer water gedempt en meer verharding aangelegd 
waardoor de huidige compensatie in Baanstee-Noord te weinig zal zijn.  
 
In het Verbredingsalternatief neemt de verharding toe met 40.300 m2 ten opzichte van de huidi-
ge situatie. Er wordt relatief weinig water gedempt (440 m2). In het Stroomwegalternatief neemt 
de verharding met 67.900 m2 toe. Daarnaast wordt ook meer water gedempt dan in het Verbre-
dingsalternatief. 
 
Bij de nadere invulling van de compensatie dient zo veel mogelijk op peilvak-niveau te worden 
gecompenseerd. Alleen wanneer dit, in overleg met de waterbeheerder, niet mogelijk of niet 
logisch wordt bevonden, kan de benodigde waterberging elders in het plangebied, beneden-
strooms, worden gerealiseerd. 
 
Tabel 6.2: Nog te realiseren compensatie in m2, rekening houdend met voorziene compensatie 

Baanstee-Noord. 
 Extra verhard op-

pervlak (m2) 
Noodzakelijke 

compensatie (m2) 
Voorzien in Baan-
stee-Noord (m2) 

Resterend (m2) 

Nulalternatief 0 0 nvt nvt 
Nulplusalternatief 0 0 nvt nvt 
Verbredingsalternatief 40.300 4.470 1.830 2.640 
Stroomwegalternatief 67.900 16.470 1.830 14.640 
 
Er is geen effect op het watersysteem van de Purmerringvaart. De tweede brug wordt naast de 
eerste brug aangelegd. Dit leidt niet tot beperkingen voor de waterhuishouding van de Purmer. 
 
De aansluiting van de Purmerenderweg leidt tot een beperkte toename (ca 2000 m2) van het 
extra verhard oppervlak in het Nulplusalternatief en het Verbredingsalternatief. De compensa-
tieopgave neemt in deze beide alternatieven dan met ca 200 m2 toe.  

6.4 Effectbeoordeling 
 
Bodemopbouw 
Voor het Nulplusalternatief zijn slechts beperkt graafwerkzaamheden nodig, die bovendien bin-
nen het bestaande tracé plaatsvinden (effectbeoordeling: 0). Voor het Verbredingsalternatief is 
aan de oostkant van de brug uitbreiding van het dijklichaam nodig. Dit levert een beperkt effect 
op de bodemopbouw ter plekke op (effectbeoordeling: 0/-). Voor het Stroomwegalternatief is 
ook aan de westkant van de brug een geringe uitbreiding van het dijklichaam nodig. Aan de 
oostzijde van de brug is de ingreep wat groter dan in het Verbredingsalternatief (effectbeoorde-
ling -).  
De aansluiting Purmerenderweg in het Nulplusalternatief en het Verbredingsalternatief leidt niet 
tot een andere effectbeoordeling. 
 
Bodemkwaliteit 
Voor geen van de alternatieven is het de verwachting dat de funderingslagen van het huidige 
wegtracé worden vervangen. Daarom zijn geen effecten op de bodemkwaliteit te verwachten 
(effectbeoordeling: 0). 
 
Grondbalans 
Voor het Nulplusalternatief hoeft slechts weinig grond/zand aangevoerd te worden (effectbeoor-
deling: 0). Voor zowel het Verbredingsalternatief als voor het Stroomwegalternatief is meer 
grondtoevoer nodig. Omdat het oppervlak waarop deze grond/zand wordt aangebracht zich be-
perkt tot ca. 10 m vanaf het bestaande weglichaam, levert dit slechts een beperkt negatief effect 
op, ook inclusief de aansluiting Purmerenderweg (effectbeoordeling 0/-). Ter plaatse van het 
P+R-terrein, tankstation en horecagelegenheid zal meer grond vrijkomen door ontgraving van 
funderingen en zal zand aangebracht moeten worden.  
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Waterkwantiteit (watercompensatie) 
De effecten worden voornamelijk als negatief beschouwd wanneer de verharding toeneemt en 
wanneer delen van het huidige watersysteem gedempt worden. Hierdoor moet namelijk meer 
gecompenseerd worden, wat een ruimteclaim met zich meebrengt. Als positief effect worden 
vereenvoudiging en het meer robuust maken van watersystemen gezien.  
Het Nulplusalternatief vraagt ook inclusief aansluiting Purmerenderweg nagenoeg geen water-
compensatie en er wordt nagenoeg geen water gedempt (effectbeoordeling: 0).  
 
Het Verbredingsalternatief, inclusief aansluiting Purmerenderweg, vraagt enige watercompen-
satie. In vergelijking met het Stroomwegalternatief wordt er echter weinig water gedempt. Wat 
vereenvoudiging en robuustheid van de watersystemen betreft zullen beide alternatieven hier 
weinig tot geen positieve of negatieve invloed op hebben. Wel is het zo dat in de ‘oksels’ van 
ongelijkvloerse kruisingen vaak ruimte is voor wat grotere waterpartijen. Nadeel is echter dat 
deze via extra kunstwerken (duikers) van af- en aanvoer voorzien moeten worden (beoordeling: 
-). 
Het Stroomwegalternatief vraagt beduidend meer watercompensatie en gaat duidelijk ten kos-
ten van meer water ten opzichte van het Verbredingsalternatief (beoordeling: --). 
 
Waterkwaliteit 
Afstromend en verwaaiend wegwater bevat verontreinigingen. De belasting op de omgeving is 
afhankelijk van de wijze van waterafvoer, het type wegdek, omgevingsfactoren als ligging van 
watergangen en beplanting en de verkeersintensiteit. Uit het hoofdstuk Verkeer en Vervoer blijkt 
dat alleen in het Stroomwegalternatief sprake is van een duidelijke toename van de verkeersin-
tensiteit. Hierdoor kan de belasting van het wegwater iets toenemen. Omdat het wegwater (net 
als in de huidige situatie) via de berm infiltreert, is het verwachte effect op de kwaliteit van het 
oppervlaktewater nihil. Het afstromend water van het tankstation zal conform het activiteitenbe-
sluit door een oliefilter met slibvangput worden geleid alvorens het op het riool geloosd wordt.  
 
 Nulalternatief Nulplusalternatief Verbredings-

alternatief 
Stroomweg-
alternatief 

Bodemopbouw 0 0 0/- - 
Bodemkwaliteit 0 0 0 0 
Grondbalans 0 0 0/- 0/- 
Waterkwantiteit (watercompensatie) 0 0 - -- 
Waterkwaliteit 0 0 0 0 

6.5 Effectbeperkende maatregelen 
Om de effecten van de verschillende alternatieven op de waterkwantiteit te beperken is de vol-
gende beperkende maatregel mogelijk: 
Extra en nieuwe duikers zo dimensioneren en aanleggen dat ze geen belemmering vormen 
voor watergerelateerde natuur en de aan- en afvoer van water garanderen. De nieuw te graven 
waterberging biedt kansen om natuurvriendelijke oevers en plasbermen in het watersysteem te 
introduceren. Eventuele bestaande hydraulische knelpunten kunnen door de herinrichting van 
(delen van) het watersysteem worden aangepakt. 
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7 Landschap, cultuurhistorie en archeolo-
gie 

7.1 Huidige situatie en autonome ontwikkeling 
De N244 ligt aan de noordzijde van Purmerend. Deze stad ligt als stedelijk eiland in het open 
landschap van veenweidengebieden (Zeevang en Veenweide Oost) en droogmakerijen (de 
Wijde Wormer, de Purmer en de Beemster). De N244 vormt in de huidige situatie de grens tus-
sen het stedelijke gebied van Purmerend en de openheid van de achterliggende, open veen-
polder. De weg loopt van de aansluiting met de A7 langs Purmerend, door de Purmer en sluit 
aan op de N247, een ontsluitingsweg voor het landelijke gebied, die hier parallel aan de Pur-
merringdijk (of Purmerringvaart) loopt. 
 
7.1.1 Ontstaansgeschiedenis 
 
Droogmakerijen 
De droogmakerijen de Purmer en de Beemster (figuur 7.1) waren oorspronkelijk binnenmeren in 
Noord-Holland die in open verbinding met de zee stonden. Deze binnenmeren zijn destijds ont-
staan door de ontginning van veen en stormvloeden in het gebied. Ten behoeve van het vergro-
ten van het landbouwareaal en het beschermen van het steeds verder afkalvende land zijn de 
meren ingepolderd. Waterloop de Where in Purmerend is een overblijfsel van de oude water-
verbinding tussen de Purmer en de Beemster.  
 

 
Figuur 7.1: Ligging veenweidegebieden en droogmakerijen rondom het tracé van de te wijzigen N244 
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Veenweidegebied 
De veenweidegebieden van Zeevang en rond Edam en Volendam (Veenweide Oost, figuur 7.1) 
zijn ontstaan door de ontginning van het veen in het gebied. De ontginning bestond uit drainage 
en ontwatering van het veenmoeras door sloten te graven. De van nature aanwezige veen-
stroompjes bepaalden hierbij de eerste ontginningsrichtingen.  
 
Het gebied werd ontgonnen vanuit de lintdorpen (zoals Kwadijk) die dwars op de ontginnings-
richting langs de hoger gelegen wegen liggen (figuur 7.2). De vele stormvloeden waren aanlei-
ding om ook de veenweidegebieden te bedijken. 
 

 
Figuur 7.2: Historische kaart Purmerend en omgeving (links) en uitsnede van een kavelkaart van de Pur-

mer uit 1622 naar Lucas Sinck (rechts). 
 
Ten noorden van de N244, tussen de weg en de bebouwing van Kwadijk liggen twee kleine 
veenweidegebieden Overweersche polder en Kwadijkerkoog (figuur 7.3). Deze gebieden horen 
niet bij het aangrenzende gebied De Zeevang, maar zijn overblijfsels van het ontgonnen gebied 
tussen De Beemster en De Purmer. Bij uitbreidingen van Purmerend zijn deze gebieden voor 
het grootste deel bebouwd. 
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Figuur 7.3: De veenweidegebieden Overwheersche polder en Kwadijkeroog. 
 
 
7.1.2 Cultuurhistorie 
De cultuurhistorie is een belangrijk uitgangspunt voor het inpassen van nieuwe ontwikkelingen 
in het landschap. Waardevolle cultuurhistorische elementen dienen volgens de Nota Belvedère 
(1999) behouden en versterkt te worden door ontwikkeling. De cultuurhistorische waarde in het 
gebied wordt bepaald door de historische geografische elementen die van oudsher de structuur 
van het gebied bepalen. 
 
Droogmakerijen 
De kenmerkende onderdelen van de oude droogmakerijen, zoals de rationele structuur (zie fi-
guur 7.4), de ringvaart en de ringdijk zijn van hoge cultuurhistorische waarde. Ook de onderde-
len van het oude watersysteem en de kenmerkende ritmiek van de stolpboerderijen met groen-
singel langs de doorgaande wegen zijn van cultuurhistorische waarde in de Noord-Hollandse 
droogmakerijen. Belangrijke structuurbepalende lijnen zijn de rechte waterlopen en de rechte 
polderwegen. Van oudsher stonden er bomenrijen langs de historische hoofdwegen. De ringdijk 
van de Beemster is langs de voet beplant, de ringdijk van de Purmer onbeplant. 
 
De Beemster is de eerste grote droogmakerij van Nederland en is opgenomen op de werelderf-
goedlijst van UNESCO.  
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Figuur 7.4: Rationele verkavelingstructuur in de droogmakerij (Beemster) 
 
Veenweidegebied 
Een groot gedeelte van het veenweidegebied rond Purmerend (Zeevang en Veenweide Oost 
als onderdeel van Waterland) is benoemd tot Belvedère gebied. 
 
De historische en onderling zeer verschillende verkavelingsrichtingen zijn grotendeels zichtbaar 
in het landschap, waarbij het water het beeld bepaalt. Het verkavelingspatroon heeft als totaal 
grote waarde. 
 
Waardevolle bebouwingsstructuren zijn de lint- en dijkdorpen Kwadijk (zie figuur 7.5) en Midde-
lie met z’n vele stolpboerderijen en houten huizen. Zij vormen een contrast met de langgerekte 
kavels van het open veenweidegebied. 
 

 
Figuur 7.5: Lintbebouwing van Kwadijk in het veenweidelandschap. 
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Stelling van Amsterdam 
Tussen 1870 en 1914 is de Stelling van Amsterdam aangelegd als een verdedigingslinie 
rondom de hoofdstad. Door het onderwater zetten van inundatiegebieden kon de vijand de stad 
niet bereiken. Doordat deze gebieden tevens als schootsvelden dienden, zijn deze altijd open 
en leeg.  
 
Langs de linie zijn tal van forten en batterijen aangelegd. In de nabije omgeving van de N244 is 
een aantal van deze forten aanwezig (figuur 7.6). Met name Fort benoorden Purmerend ligt in 
de nabijheid van de weg (ten noorden van de Kwadijkerweg), maar is vanaf de weg niet zicht-
baar door de aanwezige beplanting en bebouwing.  
 
Binnen het plangebied kruist de N244 de verdedigingslinie nabij de Purmerenderweg. De west-
zijde van deze weg is hier dus inundatiegebied van de Stelling. Het gebied werd hier geïnun-
deerd met het peilensysteem van de polder. Daardoor is de verdedigingslinie hier niet door een 
verhoging fysiek in het landschap beleefbaar, waar dat bij de Kwadijk en de Purmer Ringvaart 
wel het geval is.  
 
De Stelling van Amsterdam heeft grote cultuurhistorische betekenis en is benoemd als wereld-
erfgoed, Belvedèregebied, Nationaal Landschap en als waardevol in de regioprofielen. Doel is 
de Stelling te ontwikkelen als herkenbare ruimtelijke eenheid en het versterken van de cultuur-
historische waarde door het ontwikkelen van (bescheiden) nieuwe functies, gericht op toerisme, 
recreatie, ecologie en water. 
 

Figuur 7.6: Stelling van Amsterdam nabij het plangebied. 
 
7.1.3 Landschappelijke structuur 
Het landschap rondom het plangebied van de N244 is opgebouwd uit verschillende land-
schapselementen met elk hun eigen ordeningsprincipes. Deze vormen samen de landschappe-
lijke structuur van het plangebied (figuur 7.7). Per onderdeel is beschreven wat de relevantie 
van de landschappelijke structuur voor het plangebied van de N244 is. 
 
Droogmakerijen 
De structuur van De Beemster wordt bepaald door de rechte watergangen, haaks daarop de 
wegen al dan niet met rechte lintbebouwing. Nieuwe grootschalige ontwikkelingen als de komst 
van de N244 en de A7 volgen grotendeels het patroon van de polder. De ringvaart van de 
Beemster is tevens de begrenzing van de bebouwing van Purmerend. Het beeld in de polder 
wordt bepaald door de openheid van de landbouw, onderbroken door de bomenrijen en de er-
ven langs de wegen en enkele bebouwingskernen. 
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De N244 kruist maar een klein deel van polder De Beemster. Dit deel ligt tussen het knooppunt 
van A7 en de ringvaart. In dit kleine stukje Beemster wordt de kenmerkende inrichting van de 
polder niet beleefd doordat de weg maar langs enkele kavels voert en het zicht wordt beperkt 
door bebouwing en beplanting. De weg voert over de ringvaart van de Beemster welke de grens 
vormt tussen het droogmakerijenlandschap en het veenweidegebied. 
 
Een groot deel van de structuur van de Purmer is verdwenen in de bebouwing van Purmerend. 
De watergang de Middentocht, die op de helft van de polder loopt, vormt de huidige, ruimtelijke 
grens van de stad. De ringvaart van de Purmer is binnen de stad nog als zodanig te herkennen 
en loopt dwars door Purmerend. Ten oosten van de stad is het oorspronkelijke polderlandschap 
nog aanwezig. Langs een historische polderweg staan stolpboerderijen en overige lintbebou-
wing in een open agrarisch landschap.  
 
Waar het traject van de N244 door de Purmer loopt is aan de noordzijde het open polderland-
schap duidelijk te herkennen. Aan deze zijde is ook de overgang met het veenweidegebied dui-
delijk waarneembaar. Aan de zuidzijde vormt de Middentocht de grens tussen het bebouwde 
gebied en de open polder. In het laatste deel van het traject is aan beide zijde van de N244 het 
polderlandschap beleefbaar. Dit deel van de N244 is onbeplant. Het tracé eindigt waar de weg 
weer over de ringvaart voert en aansluit op de N247 in het veenweidelandschap rondom Volen-
dam.  
 

Figuur 7.7: Landschappelijke structuur van het plangebied. 
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Veenweidegebied 
Langs de N244 liggen de kleinschalige veenweidegebiedjes Overweersche polder en Kwadij-
kerkoog (zie figuur 7.3). Door deze gebiedjes loopt een uit de middeleeuwen stammende veen-
stroom vanuit waar het gebied is ontgonnen. De lintbebouwing van Kwadijk begrenst dit gebied. 
Het zicht over dit veenweidelandschap naar de lintbebouwing wordt op een aantal plaatsen be-
lemmerd door beplanting langs de N244 en de opgaande beplanting ten zuiden van de kern van 
Kwadijk. 
 
Ten noorden van de lintbebouwing Kwadijk begint het uitgestrekte veenweidegebied van De 
Zeevang. De Polder Zeevang is een waterrijke open veenpolder met een regelmatige stroken-
verkaveling. In het westelijke deel van het gebied zijn de sloten breed en hebben een hoge wa-
terstand. Vanuit het zuidoosten gezien naar het noorden toe, veranderen de sloten binnen het 
gebied van smal naar breed. De polder bestaat voornamelijk uit graslanden.  
 
Ten oosten van droogmakerij de Purmer ligt het gebied Veenweiden Oost (zie figuur 7.1). Het 
deel van dit veenweidegebied dat een relatie heeft met het plangebied van de N244, is open 
agrarische land rondom de kernen Edam en Volendam. 
 
Stedelijk gebied 
Het stedelijke gebied van Purmerend wordt in het westen begrensd door de ringvaart van de 
Beemster, in het noorden door de N244 en in het oosten door de Middentocht in de Purmer. In 
het structuurplan voor Purmerend staat de wens beschreven voor een groene krans rondom het 
stedelijke gebied. Deze is voor een deel al aanwezig en loopt in het noorden voor een groot 
deel langs de huidige N244. Bij de bedrijventerreinen Baanstee-West en Oost ontbreekt deze 
echter. Hier is langs de weg enkel een bomenrij aanwezig.  
 
Infrastructuur 
De A7 loopt als zelfstandige lijn door Noord-Holland en kruist vele verschillende landschappen 
van droogmakerijen en veenweidegebieden. Rondom het plangebied volgt de weg zoveel mo-
gelijk de bestaande richtingen in het landschap. De weg komt uit het noorden, de richting van 
de Beemster volgend, maakt op de grens van de polder een bocht en vervolgt zijn weg in de 
richting van de Wormer. De knooppunten van de weg zijn aangekleed met beplanting.  
 
Ook de N247 volgt voor een groot deel de bestaande structuren van het landschap. De weg 
volgt ten westen van Volendam de Purmerringvaart en sluit ten noorden van Edam aan op de 
lijn van de Zesstedenvaart, waar oorspronkelijk een jaagpad lag. De weg heeft geen beplanting. 
 
De spoorlijn vanuit Purmerend naar het noorden toe kruist de N244 ter plaatse van de Purmer-
ringvaart en vervolgt zijn weg ten noorden van Kwadijk dwars door het verkavelingspatroon van 
Zeevang. 
 
7.1.4 Archeologie 
Er is in het kader van de archeologische monumentenzorg (AMZ) onderzoek uitgevoerd naar de 
mogelijke aanwezigheid van archeologische waarden binnen het plangebied (Grontmij, 2009). 
Om een inschatting te kunnen maken van de te verwachten archeologische waarden is daartoe 
een zogenaamde quickscan uitgevoerd. Daarbij is gekeken naar de gegevens van het Archeo-
logisch Informatiesysteem Archis2, de Archeologisch Monumentenkaart (AMK), de Indicatieve 
Kaart van Archeologische Waarden (IKAW) en de Cultuurhistorische Waardenkaart (CHW) van 
Provincie Noord-Holland.  
 
In Archis zijn binnen het plangebied en in de directe omgeving geen waarnemingen bekend. Op 
circa 1,5 km ten noorden het plangebied bevindt zich een veengebied waarbinnen enkele waar-
nemingen zijn gedaan. Deze waarnemingen betreffen onder andere vondsten van (scherven) 
aardewerk uit de Late-Middeleeuwen en voorkomen van huisterpen die vanaf de IJzertijd te da-
teren zijn. 
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Op de AMK staan binnen het plangebied geen terreinen van archeologische waarde weergege-
ven. Ten noorden van het plangebied bevindt zich echter wel een terrein met een hoge archeo-
logische waarde. Het betreft de historische kern van de plaats Kwadijk. Volgens de IKAW heeft 
het plangebied deels een lage kans op het aantreffen van archeologische waarden, in het 
veengebied, en deels een zeer lage kans, in de droogmakerij. Op de CHW staat het plangebied 
niet aangegeven als een archeologisch waardevol gebied. 
 
Een nadeel van de algemeen gebruikte verwachtingskaarten is dat deze vooral uitspraken doen 
over de aanwezigheid van archeologische waarden daterend uit de periode van voor de Mid-
deleeuwen. Omdat het plangebied is gelegen in een zogenaamde droogmakerij, een gebied dat 
vanaf de 17e eeuw tot ontwikkeling is gekomen, zijn deze kaarten minder goed bruikbaar.  
 
Conclusie: 
Het westelijk deel van de huidige N244 gaat dwars door de droogmakerij van de Purmer, een 
gebied dat volgens de verwachtingskaarten een zeer lage kans heeft op het aantreffen van ar-
cheologische waarden. Het oostelijk deel van de weg gaat door een oude veenontginning. Voor 
dit deel geldt een lage trefkans. Omdat zich hier geen oude bewoningslinten bevinden is de 
kans op archeologische resten zeer gering. 
 
Bij de aanleg van de huidige weg zal de bodem reeds verstoord zijn; omdat in principe de ver-
breding en daarbij komende overige werkzaamheden slechts een beperkte ingreep omvatten, 
wordt nader archeologisch onderzoek niet noodzakelijk geacht. 
 
7.1.5 Recreatie 
Vanuit de stedelijke omgeving Purmerend wordt gerecreëerd in het gebied ten noorden van de 
N244. Er is een doorgaande fietsroute langs de Purmerringvaart die de N244 kruist, ook zijn er 
verschillende wandelverbindingen die de N244 kruisen.  
 

Figuur 7.8: Belangrijkste recreatieve routes die de N244 kruisen 
 

Purmerend 

N244 



Landschap, cultuurhistorie en archeologie 
 

  319461, revisie D2
Pagina 87 van 134

 

7.1.6 Autonome ontwikkelingen ten aanzien van landschap 
 
Baanstee-Noord 
Ten noorden van de N244 is de uitbreiding van de bestaande bedrijventerreinen Baanstee-
West en Baanstee-Oost gepland. Deze uitbreiding verbreekt de grens van de bebouwing die de 
N244 nu voor Purmerend is. Daarnaast maakt het wel de stedelijke zone volledig die aan de 
westzijde van de Purmer langs de Purmerringvaart tot stand is gekomen. Bij de totstandkoming 
van het bedrijventerrein, moet de te realiseren groene krans rondom Purmerend om het bedrij-
venterrein doorgetrokken worden.  
 
Het bedrijventerrein moet met de bestaande Baanstee-West en -Oost een ruimtelijke eenheid 
gaan vormen. De N244 zal hier als doorgaande weg doorheen lopen, wat betekent dat beide 
zijden van de weg hier een duidelijke relatie met elkaar moeten krijgen. 
 
Waterlands Wonen 
In het kader van Waterlands Wonen zijn er op termijn plannen voor woningbouw in de Lange 
Weeren, ten westen van Volendam. Hierbij zal rekening gehouden moeten worden met een 
goede stedenbouwkundige afronding ter verbetering van de huidige ruimtelijke kwaliteit met in 
ieder geval voldoende openheid in relatie tot de Purmer. De bedoeling is de huidige situatie te 
verbeteren door toevoeging van woningbouw. De woningbouw gaat niet ten koste van de land-
schappelijke overgang, maar hersteld en versterkt deze. De overige woningbouwontwikkelingen 
binnen Waterlands Wonen (zie ook hoofdstuk 3) liggen te ver van de weg om van een visueel-
landschappelijke relatie met de weg te kunnen spreken. 
 
Kadijkerkoog 
In de groene krans langs Purmerend langs de N244 bevindt zich het zorgcentrum Kadijkerkoog. 
Hier wordt een uitbreiding van de woningbouw gerealiseerd. De groene zone blijft bij deze uit-
breiding in stand. 

7.2 Beoordelingscriteria 
De effecten op landschap, cultuurhistorie en archeologie worden, mede op basis van Richtlijnen 
voor het MER, beoordeeld op de volgende aspecten: 
• landschappelijke waarden 
• cultuurhistorische waarden 
• archeologische waarden 
• recreatieve waarden 
 
Landschappelijke waarden 
Van aantasting van de landschappelijke waarden is sprake wanneer de samenhang van de 
landschappelijke structuur en de beleefbaarheid van typerende ruimtelijke kenmerken van het 
gebied worden verstoord. 
 
Cultuurhistorische waarden 
Van aantasting van de cultuurhistorische waarde is sprake wanneer de beleefbaarheid van 
waardevolle cultuurhistorische elementen of structuren in het gebied wordt verstoord. 
 
Archeologische waarden 
Van aantasting van archeologische waarden is sprake wanneer archeologische waarden wor-
den verstoord dan wel vernietigd. 
 
Recreatieve waarden 
Van aantasting van recreatieve waarden is sprake wanneer recreatieve verbindingen (uitloop-
gebied) als gevolg van de opwaardering worden opgeheven. 
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7.3 Effectbeschrijving 
 
7.3.1 Landschap 
Het Nulplusalternatief heeft geen effect op de landschappelijke waarden in het gebied. De aan-
passingen binnen het wegvlak in het Nulplusalternatief vragen een minimaal ruimtebeslag bin-
nen de voor de weg gereserveerde ruimte. Een aantasting van de omgeving is hierbij niet aan 
de orde. Voor het Verbredingsalternatief zal er meer ruimte nodig zijn voor de verbreding van 
de weg. Voor het westelijke deel van de weg is in het verleden al rekening gehouden met een 
mogelijke uitbreiding van de weg in noordelijke richting, waardoor er geen ingrepen met ruimte-
lijke gevolgen zijn voor de uitbreiding van de weg. De aanpassingen aan de westelijke en ooste-
lijke aansluiting van de A7 zullen geen effecten hebben op het landschap. 
 
Het P+R-terrein met tankstation en horecagelegenheid zullen worden aangelegd op het terrein 
dat reeds was bedoeld voor uitbreiding van de weg. Wel zal de realisatie van het tankstation en 
een horecagelegenheid ruimtelijk van invloed zijn. In de huidige en autonome situatie kijkt men 
vanuit Kwadijk nog aan tegen de snelweg met bomenrij en daarachter een groenstrook met 
bomen. De bouw van gebouwen op het terrein zorgt er voor dat dit ruimtelijke beeld wordt inge-
perkt.  
 
De aansluiting Purmerenderweg leidt in het Nulplusalternatief en het Verbredingsalternatief al-
leen zeer lokaal tot een negatief effect op de landschappelijke waarde van het betreffende 
hoekje van de Beemster. 
 
Voor het oostelijke deel van het traject geldt dat een aantal taluds verbreed en watergangen 
verlegd moeten worden om ruimte te maken voor de nieuwe rijbaan. Ook komt er vlak naast het 
bestaande viaduct een tweede viaduct over de Purmerringvaart ter hoogte van Baanstee-
Noord. Deze ingrepen zijn echter niet van een dergelijke schaal dat zij gevolgen hebben voor 
de landschappelijke structuur en de ruimtelijke kenmerken van het plangebied. 
Het Stroomwegalternatief heeft in beperkte mate grotere effecten op het landschap door de on-
gelijkvloerse kruisingen. Met name de kruising met de Oosterweg in het open gebied tussen 
Purmerend en Volendam zal op grotere afstand zichtbaar zijn. 
 
7.3.2 Cultuurhistorie 
Het Nulplusalternatief heeft geen effect op de cultuurhistorische waarden in het gebied. 
Ook het Verbredingsalternatief heeft geen gevolgen voor de cultuurhistorische waarden, door-
dat de werkzaamheden ten behoeve van de opwaardering van de N244 en de aanleg van het 
P+R-terrein en tankstation grotendeels binnen de voor de weg gereserveerde ruimte komen te 
liggen. De aansluiting Purmerenderweg raakt ook geen cultuurhistorische waarden, al ligt deze 
wel dicht bij één van de forten van de Stelling van Amsterdam. De aanpassing van de westelijke 
aansluiting op de A7 vindt ook plaats binnen de Stelling van Amsterdam. Ook de werkzaamhe-
den buiten deze ruimte hebben geen effect op de aanwezige cultuurhistorische waarden. 
Ook binnen het ruimtebeslag van het Stroomwegalternatief worden geen cultuurhistorische 
waarden aangetast. De gedeeltelijke omlegging van de Oosterweg ten behoeve van een onge-
lijkvloerse kruising is wel van invloed op de structuur van het poldergebied. Dit is dus een nega-
tief effect. 
 
7.3.3 Archeologie 
De archeologische verwachtingswaarden in het plangebied en in de directe omgeving zijn zeer 
laag. Daarnaast geldt dat bij de aanleg van de huidige weg (N244) de bodem al verstoord zal 
zijn, ook in het geval dat er archeologische waarden aanwezig waren.  
In het Nulplusalternatief vinden voor de weg slechts in beperkte mate werkzaamheden plaats 
nabij de kruisingen, ook inclusief aansluiting Purmerenderweg. Deze ingrepen zijn minimaal en 
in combinatie met het feit dat er een lage archeologische verwachtingswaarde is, is er geen ef-
fect op archeologie in dit alternatief te verwachten. Ook het P+R-terrein met tankstation en ho-
recagelegenheid komen binnen voor het tracé gereserveerde grond te liggen. Op deze plaats 
zal extra grondverzet nodig zijn voor de realisatie van het tankstation. 
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In het Verbredingsalternatief zijn de ruimtelijke ingrepen voor de weg groter, echter voor het 
westelijk deeltraject geldt dat het tracé voor de verbreding er al voor een groot deel ligt. Er hoeft 
om die reden ook geen grondverzet plaats te vinden, behalve de ingrepen die nodig zijn voor 
het tankstation en de horecagelegenheid. Ten aanzien van het oostelijk deel van het tracé geldt 
dat er wel een groter ruimtebeslag plaatsvindt, ook in dit gebied is de archeologische verwach-
tingswaarde zeer laag. Het effect van het Verbredingsalternatief op de archeologische waarden 
is naar verwachting dan ook nihil. 
Ten behoeve van het Stroomwegalternatief zijn de noodzakelijke ruimtelijke ingrepen groter. 
Ten behoeve van de ongelijkvloerse kruisingen, op- en afritten en noodzakelijke bochtstralen is 
het ruimtebeslag groter. Het effect op de archeologische waarden zal echter beperkt zijn van-
wege de zeer lage verwachtingswaarde. Desondanks kan er in het Stroomwegalternatief, meer 
dan in de andere alternatieven, sprake zijn van verstoring van eventueel voorkomende archeo-
logische waarden. 
 
7.3.4 Recreatie 
Een aantal recreatieve verbindingen kruist de N244. In het Nulplusalternatief en het Verbre-
dingsalternatief (inclusief aansluiting Purmerenderweg) blijven alle relaties intact en worden 
geen verbindingen opgeheven. In het Stroomwegalternatief worden twee kruisingen met de 
N244 opgeheven. Deze liggen buiten de ‘stedelijke’ woonomgeving van Purmerend, maar een 
doorgaande verbinding door de Purmer wordt hierdoor opgeheven. Omfietsen wordt hierdoor 
noodzakelijk. Anderzijds is het uitgangspunt bij de opwaardering van de N244 dat er een fiets-
verbinding langs de N244 wordt gerealiseerd (ROA Actieplan Fiets van de Stadsregio Amster-
dam). Hierdoor ontstaat een extra veilige oost-west verbinding in de Purmer. Per saldo zal in 
het nulplus- en het Verbredingsalternatief de situatie hierdoor verbeteren. De effecten in het 
Stroomwegalternatief zijn hierdoor zowel positief als ook negatief. 

7.4 Effectbeoordeling 
 
Landschappelijke waarden 
Opwaardering van de N244 in het Nulplusalternatief heeft een beperkt effect op de landschap-
pelijke waarden door het realiseren van het P+R-terrein met tankstation en horecagelegenheid 
en de aansluiting Purmerenderweg. De ruimtelijke ingrepen zijn verder (zeer) beperkt van om-
vang (beoordeling: 0/-). De realisatie van het P+R-terrein, tankstation en horecagelegenheid en 
de aansluiting Purmerenderweg in het Verbredingsalternatief zal een beperkt negatief effect 
hebben op het landschappelijke beeld vanuit Kwadijk. Voor het overige geldt voor het Verbre-
dingsalternatief dat er geen effecten worden verwacht (beoordeling 0/-).  
Realisatie van het Stroomwegalternatief geeft een beperkte aantasting van de landschappelijke 
waarden. Er is enkel een gedeeltelijk verlegging van het tracé nodig. Ook is meer ruimte nodig 
voor ongelijkvloerse kruisingen, op- en afritten (beoordeling: -). 
 
Cultuurhistorische waarden 
Het nulplus- en Verbredingsalternatief hebben geen effect op de cultuurhistorische waarden. De 
ingrepen zijn (zeer) beperkt van omvang (beoordeling: 0). Het effect van het Stroomwegalterna-
tief is beperkt groter vanwege de structuuraanpassing bij de Oosterweg (beoordeling 0/-). 
 
Archeologische waarden 
De archeologische verwachtingswaarde in het plangebied en in de directe omgeving is zeer 
laag. In het Nulplusalternatief en in het Verbredingsalternatief zijn er geen effecten te verwach-
ten (beoordeling: 0). In het Stroomwegalternatief is de ruimtelijke ingreep groter, dit zou in theo-
rie mogelijk kunnen leiden tot een beperkt groter effect (beoordeling: 0/-). 
 
Recreatieve waarden 
De recreatieve waarden worden in het nulplus- en het Verbredingsalternatief beperkt vergroot 
door het realiseren van een extra fietsverbinding (beoordeling: 0/+). In het Stroomwegalternatief 
valt het positieve effecten van het realiseren van deze extra verbindingsweg tegen het opheffen 
van een doorgaande noord-zuid verbinding in de Purmer (beoordeling: 0). 
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 Nulalternatief Nulplusalternatief Verbredings-

alternatief 
Stroomweg-
alternatief 

Landschappelijke waarden 0 0/- 0/- - 
Cultuurhistorische waarden 0 0 0 0/- 
Archeologische waarden 0 0 0 0/- 
Recreatieve waarden 0 0/+ 0/+ 0 

7.5 Effectbeperkende maatregelen 
De werkzaamheden aan de N244 kunnen worden aangegrepen om de relatie tussen de weg en 
het landschap te versterken. Het zicht vanaf de weg op het cultuurhistorisch waardevolle lint-
dorp Kwadijk en de voorliggende veenweidegebiedjes kan versterkt worden door de beplanting 
aan de noordzijde van de weg te verwijderen. Daar staat tegenover dat het zicht vanuit Kwadijk 
op het tankstation en een horecagelegenheid beperkt zou moeten worden door het planten van 
bomen tussen de zichtlijn.  
Tevens kunnen de werkzaamheden bij het kruispunt met de Magneet worden aangegrepen om 
het knelpunt op te lossen die in het Recreatieplan Laag Holland wordt genoemd voor de ontwik-
keling van een vrijliggende intensieve fiets/skate/ruiterroute. 
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8 Natuur 

8.1 Huidige situatie en autonome ontwikkeling 

8.1.1 Gebieden 
Het open polderlandschap in het studiegebied maakt dat het weidegebied ten noorden van 
Purmerend rijk is aan weidevogels. Ten noorden van de N244 ligt een gebied dat een belangrij-
ke functie vervult als weidevogelleefgebied (gearceerd), zie figuur 8.1. Op ruime afstand van het 
plangebied bevinden zich diverse gebieden van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) (zie fi-
guur 8.1).  

Figuur 8.1: Weidevogelgebieden en EHS gebieden 
Bron: provincie Noord-Holland. 
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Figuur 8.2: Habitat- en vogelrichtlijngebieden, Bron: provincie Noord-Holland. 
 
Het studiegebied ligt niet in een Vogel- en Habitatrichtlijngebied of ander Natuurbeschermings-
wetgebied. De meest nabij gelegen Natura2000 gebieden zijn Vogelrichtlijngebied ‘Polder de 
Zeevang’ (op ca 450 m) en Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden ‘Markermeer en IJmeer’ 
(op ca 4 km) en 'Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske' (op ca 6,5 km), zie figuur 8.2. 
 
Meest nabij gelegen Natuurbeschermingswetgebieden 
 
Het Markermeer kwalificeert als speciale beschermingszone onder de Vogelrichtlijn vanwege 
het voorkomen van drempeloverschrijdende aantallen van de aalscholver, smient, krakeend, 
tafeleend, kuifeend, toppereend, nonnetje, meerkoet en visdief die het gebied benutten als 
broedgebied, overwinteringsgebied, ruigebied en/of rustplaats. Het gebied kwalificeert tevens 
omdat het behoort tot één van de vijf belangrijkste pleisterplaatsen voor nonnetje en zwarte 
stern in Nederland.  
Daarnaast is het aangewezen gebied ook van betekenis voor een aantal andere vogelsoorten 
die er in behoorlijke aantallen voorkomen. Andere soorten waarvoor het gebied van betekenis 
is, zijn kleine zilverreiger, lepelaar, kleine zwaan, visarend, dwergmeeuw en visdief (niet-
broedvogels). Andere trekkende vogelsoorten waarvoor het gebied van betekenis is als over-
winteringsgebied, ruigebied en/of rustplaats zijn: fuut, slobeend, krooneend, brilduiker en grote 
zaagbek. De biotopen van deze zogenaamde begrenzingssoorten hebben mede de begrenzing 
van het gebied bepaald. 
Polder Zeevang kwalificeert als speciale beschermingszone onder de Vogelrichtlijn vanwege 
het voorkomen van drempeloverschrijdende aantallen van de smient, die het gebied benutten 
als overwinteringsgebied en rustplaats. Daarnaast is het aangewezen gebied ook van betekenis 
voor een aantal andere vogelsoorten die er in behoorlijke aantallen voorkomen. Andere soorten 
waarvoor het gebied van betekenis is, zijn kleine zwaan, brandgans, goudplevier en slechtvalk 
(niet-broedvogels). Andere trekkende vogelsoorten waarvoor het gebied van betekenis is als 
overwinteringsgebied en/of rustplaats, zijn: kolgans, grauwe gans, kievit, wulp en grutto. De bio-
topen van deze zogenaamde begrenzingssoorten hebben mede de begrenzing van het gebied 
bepaald. Daarnaast fungeert polder Zeevang als foerageergebied van kolonies meervleermuis 
van buiten het gebied. 
Bron: www.minlnv.nl 
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8.1.2 Flora 
 
Beschermde flora 
Voor het gebied direct om de N244 heeft een ecologisch veldonderzoek plaatsgevonden in de 
periode begin juni en half augustus 2006. Hierbij is gebleken dat met name de bestaande ber-
men van het westelijk deel van het tracé een rijke flora herbergen. Tabel 8.1 geeft een overzicht 
van de aangetroffen beschermde soorten planten. 
 
Tabel 8.1: Aangetroffen beschermde planten langs de N244 in 2006 (RL = Rode Lijst)  
Soort Aantal Beschermd 
zwanenbloem tientallen X 
krabbenscheer enkele RL 
moeraswespenorchis honderd-tal X 
brede wespenorchis honderd-tal X 
vleeskleurige orchis enkele X 
rietorchis duizenden X 
gewone dotterbloem enkele X 
 
In het onderzoeksgebied zijn vier orchideeënsoorten aangetroffen, namelijk moeraswespenor-
chis, brede wespenorchis, vleeskleurige orchis en rietorchis. Alle inheemse orchideeën zijn be-
schermd. De genoemde soorten concentreren zich langs het westelijk deel van het wegtracé ter 
hoogte van de Overwheersche polder. vleeskleurige orchis, moeraswespenorchis en rietorchis 
staan vermeld in tabel 2 van de Flora- en faunawet en vallen onder het middelste bescher-
mingskader. De brede wespenorchis is, net als de aangetroffen zwanenbloem en de gewone 
dotterbloem opgenomen in tabel 1 van de Flora- en faunawet en is beschermd volgens het 
lichtste beschermingsregime. De krabbenscheer is niet wettelijk beschermd, maar staat op de 
nationale Rode Lijst vermeld als gevoelig. 
 
Vegetatie wegberm 
Bij de aanleg van de N244 is grond van elders gebruikt, met name zandgrond. De berm langs 
de N244 wordt elk jaar gemaaid, waarbij het maaisel wordt afgevoerd. Dit beheer in combinatie 
met de zanderige grond en het reliëf heeft tot gevolg gehad dat zich een bijzondere vegetatie 
heeft kunnen ontwikkelen in delen van de berm. Met name de brede berm ter hoogte van de 
Overwheersche polder is aan beide zijden van de weg floristisch gezien interessant.  
Hier zijn zowel schrale stukken berm als vochtige, voedselarme bermgedeelten te vinden. Naar 
de aangrenzende waterpartijen toe zijn overgangen met rietland aanwezig. Behalve de hierbo-
ven al genoemde beschermde planten, zijn meer bijzondere plantensoorten in soms grote aan-
tallen in de berm aangetroffen. 
In de natte delen van de berm groeien onder andere watermunt, moeraswalstro en kale jonker. 
In de vochtige wat schrale bermgedeelten zijn genoemde orchideeën gevonden. Deze bermge-
deelten worden verder gekenmerkt door het in grote aantallen voorkomen van kamgras en 
reukgras. Ook groeien er bijzondere soorten als zeegroene rus, zilte rus, biezenknoppen, blau-
we zegge, zeegroene zegge (massaal), geelgroene zegge, zwarte zegge, hazenzegge en ge-
wone bermzegge. Opvallend is het voorkomen van de boszegge (dit heeft mogelijk te maken de 
aanvoer van grond van elders). Bijzonder is ook het voorkomen van de ruige leeuwentand. De 
oostelijk gelegen bermgedeelten in de Purmer zijn floristisch gezien minder interessant. Hier is 
sprake van glanshaverbermen en lokaal van kweekbermen. De bermen in het meest westelijk 
gelegen deel van het tracé, in de Beemster, worden begraasd door schapen. 

8.1.3 Fauna 
 
Zoogdieren 
In tabel 8.2 staan de aangetroffen vleermuissoorten aangegeven. Het onderzoek naar het voor-
komen van vleermuizen heeft zich geconcentreerd op de vaststelling van eventuele verblijf-
plaatsen in of bij de brug over de Beemsterringvaart. Tijdens de veldbezoeken zijn alleen foera-
gerende vleermuizen waargenomen. 
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Tabel 8.2: Aantal aangetroffen vleermuizen langs de N244 in 2006 
Soort Aantal Beschermd19 
meervleermuis enkele x (HR II, IV) 
gewone dwergvleermuis enkele x (HR IV) 
 
Bij de brug over de Beemsterringvaart zijn meervleermuizen waargenomen. Deze foerageren 
boven grote wateroppervlakten. Ze leven ’s zomers in kolonies, die bijna uitsluitend in gebou-
wen gehuisvest zijn. Ze overwinteren in koele, vochtige ruimten met een constante temperatuur 
van enkele graden boven nul. Bij de brug over de Beemsterringvaart werden verder gewone 
dwergvleermuizen waargenomen. Dit is de meest talrijke vleermuissoort van Nederland, maar 
komt in Noord-Holland niet overal voor. Gewone dwergvleermuizen verblijven zowel ’s zomers 
als ’s winters in gebouwen. Gewone dwergvleermuizen foerageren in half open ruimten zoals 
tussen boomkruinen en langs oevers van beschutte wateren.  
Verspreid langs het tracé werden hazen en molshopen waargenomen. Ook is in de berm een 
foeragerende egel gezien. 
 
Vogels 
Voor vogels hebben de bermen van de N244 een zeer minimale betekenis. De bermen van de 
N244 zelf vormen vanwege de verkeersdrukte een ongeschikte broedlocatie voor grondbroe-
ders. De waterlopen langs het tracé van de N244 bieden broedgelegenheid aan algemene wa-
ter- en moerasvogels zoals waterhoen, wilde eend en meerkoet. 
 
Het weidegebied in de omgeving van de N244 vormt broed- en foerageergebied voor weidevo-
gels. Uit inventarisatiegegevens van de provincie Noord-Holland blijkt dat hier wordt gebroed 
door tureluur, grutto, gele kwikstaart, veldleeuwerik, kievit, scholekster, graspieper, kuifeend, 
slobeend en krakeend. De dichtheden waarin gebroed wordt in een zone direct grenzend aan 
de N244 zijn variabel (zie Bijlage 8). Ten noorden van de N244 varieert de dichtheid aan 
broedvogels binnen een zone van 500 m van 1-2 broedpaar per gridcel (250x250 m2) tot 5-10 
paar per gridcel (250x250m2). Hogere dichtheden, van meer dan 10 territoria per gridcel 
(250x250m2), liggen op meer dan 500 m afstand van de weg.  
Aan de oostzijde van de bebouwing van Purmerend, waar de N244 aan beide zijden aan open 
gebied grenst, zijn de dichtheden aan weidevogels direct ten zuiden van de weg aanmerkelijk 
lager.De aanwezigheid van rode lijstsoorten onder de weidevogels in een zone direct langs de 
N244 is gering (zie Bijlage 8) 
 
Bij de provincie Noord-Holland zijn verder uit 1999 en 2000 waarnemingen van broedvogels 
bekend uit de directe omgeving van de N244 van boomvalk, holenduif, bergeend en knobbel-
zwaan. 
De laatste jaren foerageren er soms grote aantallen canadese ganzen in de weilanden langs de 
N244. Uit de Atlas van ganzen, zwanen en smienten in Nederland blijkt verder dat de zone ten 
noorden van de N244 onderdeel uitmaakt van het foerageergebied van smienten. 
 
Amfibieën 
Een overzicht van de aangetroffen amfibieën is opgenomen in tabel 8.3. De kleine watersala-
mander is aan weerszijden van de Beemsterringvaart aangetroffen, zowel ten zuiden als ten 
noorden van de N244. Deze soort komt in verschillende watertypen voor mits er een redelijke 
watervegetatie aanwezig is en er niet te veel predatoren zoals vissen zijn. 
De bruine kikker is alleen aangetroffen ter hoogte van de Overwheersche polder. Hier grenzen 
sloten aan bosjes en is het ideale leefgebied van deze soort ruim voorhanden. 
Bastaardkikker, meerkikker en exemplaren van het groene-kikker-complex komen verspreid 
langs de hele lengte van de N244 voor. meerkikkers komen vooral voor in de Purmer en bas-
taardkikkers vooral in de Overwheersche polder20.  

                                                                  
19 Aanduiding van de bijbehorende bijlage uit de Habitatrichtlijn. 
20 Deze kikkers worden in de volksmond ‘groene kikker’ genoemd en behoren tot een complex van twee soorten en hun 
onderlinge kruising(en): Meerkikker, Poelkikker en Bastaardkikker (voorheen Middelste groene kikker). Gevangen die-
ren zijn aan de hand van uiterlijke kenmerken te determineren. Op afstand is determinatie van de verschillende soorten 
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Groene kikkers stellen weinig eisen aan hun voortplantingsbiotoop en zijn dan ook algemeen in 
Nederland. De aanwezigheid van brede en smalle sloten met een goed ontwikkelde oevervege-
tatie vormt een geschikt voortplantingsbiotoop voor beide groene-kikkersoorten. 
 
Tabel 8.3: Aantal aangetroffen amfibieën langs de N244 in 2006 
Soort Aantal Beschermd 
kleine watersalamander 10-tallen x 
bruine kikker 10-tallen x (HR V) 
bastaardkikker honderden x (HR V) 
meerkikker honderden x (HR V) 
groene-kikker-complex 10-tallen x 
 
Vissen 
Met name in het westelijk deel van het tracé zijn wateren aangetroffen met een redelijke door-
stroming, diepgang en waterkwaliteit. Dit zijn dan ook de plekken waar de watervegetatie de 
kans krijgt zich te ontwikkelen, wat leidt tot een gevarieerde visfauna. Langs het oostelijk deel 
van het tracé bevindt zich een aantal watergangen met een slechte doorstroming en een matige 
diepgang en waterkwaliteit. Deze factoren hebben een verstikkende werking op de aanwezige 
visfauna, wat tot uiting komt in de geringe soortenrijkdom. 
Een overzicht van de aangetroffen vissen is opgenomen in tabel 8.4. De meeste beschermde 
vissoorten zijn aangetroffen in het westelijke deel van het tracé. 
 
Tabel 8.4: Aantal waargenomen vissen langs de N244 in 2006 (RL = Rode Lijst) 
Soort Aantal Beschermd 
brasem 10-tal  
vetje 10-tallen RL 
bittervoorn 10-tallen x (HR II) 
blankvoorn 10-tallen  
ruisvoorn 10-tallen  
zeelt enkele  
kleine modderkruiper één x (HR II) 
snoek enkele  
driedoornige stekelbaars 10-tallen  
tiendoornige stekelbaars 10-tallen  
karper enkele  
riviergrondel enkele  
baars enkele  
 
De kleine modderkruiper is op één plaats langs het westelijke deel van het wegtracé ter hoogte 
van de Overwheersche polder in een brede watergang aangetroffen. Dit is een soort die een 
voorkeur heeft voor een wat zandige bodem met enige modder in de nabijheid. Daarnaast is 
een goed ontwikkelde water- en/of oevervegetatie in combinatie met een glooiend verloop van 
de oever zeer gunstig voor het voorkomen van deze soort. Dit komt overeen met de vangstloca-
tie. De bittervoorn is op meerdere plaatsen in het onderzoeksgebied aangetroffen. Aan de 
noordzijde van de N244 komt bittervoorn massaal voor in een poldersloot. Ook is de bittervoorn 
aangetroffen aan de zuidwestkant van het gebied. Het optimale biotoop voor deze soort bestaat 
uit sloten met een goed ontwikkelde onderwatervegetatie. De waterbodem mag niet te slikkig 
zijn. Opvallend is het grote aantal vetjes dat is gevangen in de zuidoostelijk gelegen poldersloot 
in de Purmer. Ook verder westelijk werden op nog enkele plaatsen vetjes gevangen. Vetjes 
kunnen een redelijke populatie opbouwen in wateren met veel vegetatie of in wateren waarin 
weinig predatoren voorkomen, zoals afgesloten wateren. Het vetje is niet wettelijk beschermd, 
maar staat op de Rode Lijst vermeld als kwetsbaar.  

                                                                                                                                                                                                 
in het complex mogelijk op basis van het geluid van roepende dieren. Gevangen larven en juveniele dieren kunnen niet 
op naam worden gebracht en staan in de tabel dan ook aangeduid als ‘groene-kikker-complex’. 
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In de meer oostelijk gelegen Eerste Gangs Molentocht zijn nauwelijks vissen gevangen. Zelfs 
van de meest algemeen in Nederland voorkomende soorten zoals de drie- en tiendoornige ste-
kelbaars zijn maar enkele exemplaren aangetroffen. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de 
zeer matige waterkwaliteit. 

8.2 Beoordelingscriteria 
In het MER worden voor het aspect natuur de volgende criteria gehanteerd: 
• Aantasting natuurgebieden 
• Aantasting beschermde flora; 
• Aantasting beschermde fauna; 

° Zoogdieren 
° Vogels 
° Amfibieën 
° Vissen 

• Verstoring fauna. 

8.3 Effectbeschrijving 
Tijdens de inventarisatie zijn beschermde soorten aangetroffen. Deze zijn samengevat in tabel 
8.5. Voor alle soorten geldt een zorgplicht. Voor de soorten waarvoor de vrijstelling geldt hoeft 
geen ontheffing aangevraagd te worden. Voor de overige soorten moet ontheffing worden aan-
gevraagd indien ze negatieve effecten zullen ondervinden. Dan moeten ook specifieke mitige-
rende en/of compenserende maatregelen getroffen worden.  
 
Tabel 8.5: Aangetroffen beschermde en bedreigde soorten langs de N244 in 2006 
Nederlandse naam FF HR RL 
Planten    
zwanenbloem Vrij   
krabbenscheer   GE 
moeraswespenorchis O   
brede wespenorchis Vrij   
vleeskleurige orchis O   
rietorchis O   
gewone dotterbloem Vrij   
Vissen    
vetje   KW 
bittervoorn S1 II KW 
kleine modderkruiper O II  
Amfibieën    
kleine watersalamander Vrij   
bruine kikker Vrij V  
bastaardkikker Vrij V  
meerkikker Vrij V  
groene kikker-complex Vrij V  
Zoogdieren    
meervleermuis S II,IV  
gewone dwergvleermuis S IV  
egel Vrij   
mol Vrij   
haas Vrij   

FF: Flora- en faunawet, met vermelding van beschermingsregime (S = streng beschermd (HR, IV), S1 = streng be-
schermd (bijlage 1 AMvB), Vrij = vrijgesteld van verboden (algemene soorten), O = overig); 
HR = Habitatrichtlijn, met vermelding van de bijlage; 
RL = Rode lijst, met vermelding van categorie (GE = gevoelig, KW = kwetsbaar, BE = bedreigd, EB = ernstig bedreigd, 
VNW = in het wild verdwenen, Staatscourant 11 november 2004, nr. 218: 21). 
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8.3.1 Aantasting van Natura2000-gebieden 
Het plangebied ligt niet in of tegen een Vogel- of Habitatrichtlijngebied. Aanpassing van de 
N244 legt geen ruimtebeslag op een natuurbeschermingswetgebied. Er zijn bovendien geen 
indirecte effecten van de wegaanpassing op de haalbaarheid van de instandhoudingsdoelen 
van deze gebieden. Dit wordt hieronder per gebied toegelicht. 
 
Markermeer en 'Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske' 
Uit het akoestisch onderzoek (zie § 8.3.5) blijkt dat het Markermeer en 'Ilperveld, Varkensland, 
Oostzanerveld & Twiske' niet beïnvloed zullen worden door het verkeer van de N244. Ook de 
emissies van het verkeer hebben geen invloed op de instandhoudingsdoelen van deze gebie-
den. De kwalificerende vogelsoorten zijn hier voor zover bekend namelijk niet gevoelig voor.  
Het 'Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske' is weliswaar aangewezen voor habitatty-
pen die gevoelig zijn voor verzuring en vermesting, maar gezien de ligging van het gebied ten 
opzichte van het tracé is de invloed van de N-depositie vanuit het verkeer over de N244 ver-
waarloosbaar. Tussen het tracé en N2000 gebied ligt namelijk het stedelijk gebied van Purme-
rend en 6,5 km afstand, terwijl in open gebied veelal een maximale invloedsafstand van 1km tot 
3km wordt aangehouden.  
 
Polder Zeevang 
Dit gebied ligt op slechts 450m van het westelijk tracé (N244 ten westen van de kruising met 
spoorlijn Purmerend-Hoorn). Op het oostelijk tracé (ten oosten van de kruising met de spoorlijn 
Purmerend-Hoorn) is de afstand groter (1,5 km). In het Stroomwegalternatief zal het geluidsni-
veau in een deel van het Vogelrichtlijngebied boven de drempelwaarde komen te liggen waarbij 
een afname aan broedvogels van open landschap kan worden verwacht. Bij dit alternatief zal 
de 47dB(A) contour op het westelijk tracé (3km) namelijk tot 480 m van de weg opschuiven en 
daarmee 30 m in het Vogelrichtlijngebied. Op het oostelijk tracé blijft deze geluidscontour buiten 
het gebied (zie § 8.3.5).  
 
Het gebied is aangewezen voor drie geluidsgevoelige soorten, de meervleermuis, grutto en 
wulp (conform effectindicator LNV). De instandhoudingsdoelen zijn als volgt: 
 
Grutto: 
Doel: Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van ge-
middeld 790 vogels (seizoensmaximum).  
Toelichting: Het gebied heeft voor de grutto onder andere een functie als slaapplaats. Trendge-
gevens zijn niet beschikbaar. Handhaving van de huidige situatie is voldoende omdat de lande-
lijk zeer ongunstige staat van instandhouding vooral betrekking heeft op gebieden buiten het 
Natura2000-netwerk. 
 
Wulp 
Doel: Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van ge-
middeld 210 vogels (seizoensgemiddelde).  
Toelichting: Het gebied heeft voor de wulp onder andere een functie als foerageergebied. De 
data zijn nog niet geschikt voor een trendanalyse. Handhaving van de huidige situatie is vol-
doende want de landelijke staat van instandhouding is gunstig. 
 
Meervleermuis 
Doel: Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie.  
Toelichting: Omdat de meervleermuis in een matig ongunstige staat van instandhouding ver-
keert en het leefgebied voor een beperkt deel door de Habitatrichtlijngebieden wordt afgedekt, 
is een complementair doel geformuleerd voor Vogelrichtlijngebieden waar de soort in belangrij-
ke mate aanwezig is. Polder Zeevang fungeert als foerageergebied van kolonies buiten het ge-
bied. 
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De doelstellingen voor polder Zeevang hebben geen betrekking op de functie van het gebied 
als broedgebied. Broedgebieden zijn gevoelig, omdat verkeersgeluid de vocale communicatie 
van broedvogels kan maskeren. Slapende vogels zijn vooral gevoelig voor plotselinge luide ge-
luidsimpulsen, terwijl verkeer voor een continue geluidsproductie zorgt, die bovendien ’s nachts 
lager is dan overdag. De slaapplaatsfunctie van het gebied voor de grutto zal daarom niet wor-
den beïnvloed. Dit geldt ook voor de foerageerfuncties van het gebied voor de wulp en meer-
vleermuis. Een continue geluidsbron heeft op dit niveau namelijk weinig invloed op het vermo-
gen van wulp of meervleermuis om hun prooi te lokaliseren en wordt niet als bedreiging erva-
ren. De kwalificerende vogelsoorten zijn voor zover bekend of aannemelijk niet gevoelig voor de 
emissies uit het verkeer op de N244. 
Gezien de doelstellingen voor Polder Zeevang kan een significant effect redelijkerwijs worden 
uitgesloten.  
 
Het Natura2000gebied herbergt geen stikstofgevoelige vegetaties. Aangezien de stikstofdeposi-
tie ook amper zal toenemen vanwege de geringe intensiteitstoename in het Nulplusalternatief 
en het Verbredingsalternatief is een kwantitatieve analyse van de stikstofbelasting in deze al-
ternatieven niet noodzakelijk.  

8.3.2 Aantasting natuurgebieden 
Ten noorden van Purmerend vormt de weg de begrenzing van agrarisch gebied. Aangezien de 
ruimte voor wegverbreding juist hier al gerealiseerd is leiden de alternatieven niet tot ruimtebe-
slag in dit gebied. Met de begrenzing van het weidevogelgebied is ook al rekening gehouden 
met de verbreding van de N244 en het ruimtebeslag voor het P+R-terrein met tankstation en 
horecagelegenheid. Alleen de aansluiting Purmerenderweg zorgt voor een beperkt nieuw ruim-
tebeslag in het Nulplus- en het Verbredingsalternatief. 
In het Stroomwegalternatief raakte een enkele ongelijkvloerse kruising het weidevogelgebied. 
Bij de aansluiting N244-N247 kruist de weg een ecologische verbindingszone welke gekoppeld 
is aan de Purmerringvaart. Onder de huidige brug is een ecologische verbindingsstrook opge-
nomen. Deze zal bij een tweede brug voor de verbrede weg worden gehandhaafd. De bestaan-
de barrièrewerking wordt wel beperkt groter. 

8.3.3 Aantasting beschermde flora 
Met name de westelijke bermen herbergen een bijzondere plantengroei met veel schaarse en 
beschermde soorten. De weg is hier reeds verdubbeld, waardoor de ingreep bij verbreding van 
het overige deel van de weg hier minimaal zal zijn. Wel zullen het fietspad, het P+R-terrein en 
de aansluiting Purmerenderweg hier enige invloed op hebben. Mogelijk zal de vegetatie ook ter 
hoogte van de overgang van het huidige reeds verdubbelde deel van de weg naar het nog niet 
verdubbelde deel verstoring ondervinden. Hier komt rietorchis voor, samen met brede wes-
penorchis. 
 
Wanneer er in het ontwerp wordt gekozen voor een ongelijkvloerse kruising met de aansluiting 
op de Allendelaan, de eerste afslag van Purmerend, is de ingreep op de locaties met bijzondere 
flora groter. In dat geval verdwijnt een groot deel van de bijzondere orchideeënrijke vegetatie en 
ondervinden naast rietorchis en brede wespenorchis, tevens vleeskleurige orchis en moeras-
wespenorchis nadelig effect. 
 
De beschermde soort zwanebloem, die voorkomt in de sloten langs het tracé, zal bij het vergra-
ven en verbreden van sloten verstoring ondervinden. Deze soort is echter weinig kritisch en zal 
zich na afronding van de werkzaamheden weer in de nieuw aangelegde sloten kunnen vesti-
gen. 
 
Zwanebloem en brede wespenorchis vallen onder de vrijstellingsregeling, zodat er geen onthef-
fing van de Flora- en faunawet aangevraagd hoeft te worden in verband met deze soorten. De 
overige orchideeënsoorten zijn strenger beschermd, hiervoor moet wel ontheffing worden aan-
gevraagd. 
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8.3.4 Aantasting beschermde fauna 
Zoogdieren 
De waargenomen vleermuissoorten maken van het plangebied en omgeving gebruik om te foe-
rageren. Tijdens en na de werkzaamheden die samenhangen met de verbreding van de weg 
kunnen deze dieren hoogstwaarschijnlijk ongehinderd van het plangebied en omgeving gebruik 
maken om te foerageren. Uitbreiding van verlichting langs de weg is minimaal ten opzichte van 
de bestaande verlichting.  
Voor haas, mol en egel zal de verbreding van de weg betekenen dat de hoeveelheid leefgebied 
ter plaatse enigszins zal afnemen. Met betrekking tot de mol kunnen aanwezige dieren en ver-
blijfplaatsen als gevolg van grondwerkzaamheden verstoring ondervinden. 
 
Vogels 
Verbreding van de weg legt een ruimtebeslag door de aanleg van het fietspad en P+R-terrein 
(Nulplusalternatief en Verbredingsalternatief) en de ongelijkvloerse kruisingen (Stroomwegal-
ternatief). Bij de begrenzing van het weidevogelgebied in 2011 is echter al rekening gehouden 
met het ruimtebeslag van het Verbredingsalternatief. Een deel van de ongelijkvloerse kruisingen 
van het Stroomwegalternatief vallen wel binnen “Weidevogelleefgebied”. 
Bij de aansluiting op de N247 ligt ook een stukje weidevogelgebied, maar dit gebied wordt niet 
aangetast. 
 
Amfibieën 
Voor amfibieën geldt dat als gevolg van het dempen en verleggen van sloten aanwezige exem-
plaren van beschermde soorten tijdelijk verstoring kunnen ondervinden. Nieuw te graven sloten 
zullen opnieuw leefgebied vormen voor deze soorten. Per saldo gaat er geen leefgebied verlo-
ren. Bij een toename van het verhard oppervlak is ook compenserend oppervlaktewater nodig. 
Bij een goede lokalisering en inrichting hiervan kan het leefgebied voor amfibieën juist toene-
men. 
 
Vissen 
Als gevolg van het dempen en verleggen van sloten kunnen aanwezige exemplaren van be-
schermde vissoorten tijdelijk verstoring ondervinden. Nieuw te graven sloten zullen opnieuw 
leefgebied vormen voor deze vissoorten. Per saldo gaat er geen leefgebied verloren. Bij een 
toename van het verhard oppervlak is ook compenserend oppervlaktewater nodig. Bij een goe-
de lokalisering en inrichting hiervan kan het leefgebied juist toenemen. 

8.3.5 Verstoring fauna 
Het verband tussen broedvogeldichtheid en geluidsbelasting in open weidegebied wordt uitge-
drukt in een ‘Dosis-effectrelatie’ (zie figuur 8.4). Hierin geeft de knik in de curve de drempel-
waarde aan. Dit is de waarde voor de geluidsbelasting waarboven de broedvogeldichtheid af-
neemt. Weidevogels ondervinden gemiddeld genomen een negatief effect vanaf een geluidsbe-
lasting van ca. 47 dB. Voor de effectbeoordeling is gekeken naar verstoring van het weidevo-
gelgebied zoals weergegeven in figuur 8.1. Verschuiving van de 47 dB contour kan plaatsvin-
den door een toegenomen verkeersintensiteit, de verlegging/verbreding van de weg en een an-
der snelheidsregime.  

Figuur 8.4: ‘Dosis-effectrelatie’ voor het verband tussen broedvogeldichtheid en geluidbelasting in open 
weidegebied (figuur overgenomen uit ‘Voorspellen van Reijnen et al. 1992). 
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Huidige situatie 
In de huidige situatie ligt de 47 dB contour op ca 185 (ten oosten van de kruising N244 met 
spoorlijn Purmerend-Hoorn) tot ca 325 meter (ten westen van de kruising N244 met spoorlijn 
Purmerend-Hoorn) vanaf de N244. Daarmee ligt de 47 dB contour alleen langs het westelijk 
deel van de N244 binnen het weidevogelgebied. Het weidevogelgebied langs het oostelijk deel 
ligt op ruime afstand van de 47 dB contour. 
 
Nulalternatief 
In het nulalternatief ligt de 47 dB contour op ca 200 (ten oosten van de kruising N244 met 
spoorlijn Purmerend-Hoorn) tot ca 350 meter (ten westen van de kruising N244 met spoorlijn 
Purmerend-Hoorn) vanaf de N244. Daarmee ligt de 47 dB contour alleen langs het westelijk 
deel van de N244 binnen het weidevogelgebied. Het weidevogelgebied langs het oostelijk deel 
ligt op ruime afstand van de 47 dB contour. De verschuiving van de contour langs het westelijk 
deel van de N244 komt door de ruime toename van de verkeersintensiteiten op dit deel in de 
autonome ontwikkeling, waarmee de wijziging van het snelheidsregime van 100 naar 80 voor dit 
deel van de weg te niet wordt gedaan. 
 
Nulplusalternatief 
In het Nulplusalternatief verschuift de 47 dB contour langs het westelijke deel van de N244 ca 
20 meter ten opzichte van het nulalternatief. Oorzaak hiervan is de toename van de verkeersin-
tensiteit in met name het westelijk deel van de N244. Ook wordt het P+R-terrein aangelegd, 
waarvan een beperkte verstoring op het weidevogelgebied te verwachten is.  
Langs het oostelijk deel van de weg blijft de 47 dB contour ruim buiten het weidevogelgebied. 
 
Verbredingsalternatief 
Bij het Verbredingsalternatief verschuift de 47 dB contour langs het westelijk deel van de N244 
ca. 30 meter verder het weidevogelgebied in ten opzichte van het nulalternatief. Naast de toe-
genomen verkeersintensiteit en het P+R-terrein speelt nu ook de verbreding van de weg een 
rol. Door de verbreding verschuift de weg ca 10 meter naar het noorden op.  
Langs het oostelijk deel van de weg blijft de 47 dB contour ruim buiten het weidevogelgebied.  
 
Stroomwegalternatief 
Bij het Stroomwegalternatief verschuift de 47 dB contour langs het westelijk deel ca. 130 meter 
verder het weidevogelgebied in ten opzichte van het nulalternatief. Hierbij spelen de toegeno-
men verkeersintensiteiten, de verbreding van de weg (met ca 10 meter verschuiving tot gevolg) 
en het verhoogde snelheidsregime een rol. 
Langs het oostelijk deel van de weg blijft de 47 dB contour ruim buiten het weidevogelgebied. 
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8.4 Effectbeoordeling 
 
Aantasting gebieden 
Door de aanpassing van de N244 worden geen Natuurbeschermingswetgebieden aangetast. 
De gedeeltelijke verbreding van de N244 in het Verbredings- en Stroomwegalternatief heeft fy-
siek geen invloed op de kwaliteit van het weidevogelgebied. In figuur 8.1 is te zien dat ter hoog-
te van het  P+R-terrein reeds een kleine aanpassing van het weidevogelgebied is opgenomen. 
Het effect hiervan zal daardoor zeer beperkt zijn (effectbeoordeling 0). 
 
Aantasting beschermde flora 
Het Nulplusalternatief heeft een zeer beperkt effect op beschermde flora ter plaatse van het 
P+R-terrein (effectbeoordeling: 0). Bij het Verbredingsalternatief is naast het zeer beperkt effect 
ter plaats van het P+R-terrein, ook effect te verwachten op de rietorchis en brede wespenorchis 
door de wegverbreding (effectbeoordeling: 0/-). De ongelijkvloerse kruisingen in het Stroom-
wegalternatief zorgt voor het verdwijnen van een groot deel van de bijzondere orchideeënrijke 
vegetatie, waardoor ook vleeskleurige orchis en moeraswespenorchis nadelige effecten onder-
vinden (effectbeoordeling: -).  
 
Aantasting beschermde fauna 
Het Nulplusalternatief en Verbredingsalternatief hebben geen effect op beschermde fauna. 
Verder treden er per saldo geen effecten op ten aanzien van zoogdieren, amfibieën en vissen 
(effectbeoordeling: 0). 
Het Stroomwegalternatief heeft bij de ongelijkvloerse kruisingen deels ruimtebeslag in weidevo-
gelgebied. Verder treden er per saldo geen effecten op ten aanzien van zoogdieren, amfibieën 
en vissen (effectbeoordeling: 0/-).  
 
Verstoring fauna 
Het Nulplusalternatief levert een beperkte verschuiving van de 47 dB contour op (door toename 
verkeersintensiteiten) in het weidevogelgebied en een verstorende werking van het P+R-terrein 
(effectbeoordeling 0/-). Het Verbredingsalternatief levert naast de toegenomen verkeersintesitei-
ten en een verstoring van het P+R-terrein een beperkte extra verstoring op ten gevolge van het 
verschuiven van weg (effectbeoordeling 0/-). Het Stroomwegalternatief kent geen P+R-terrein 
maar heeft een ruimere verschuiving van de 47 dB contour binnen het weidevogelgebied tot 
gevolg door een extra toename van de verkeersintensiteit en de verhoging van de snelheid (ef-
fectbeoordeling: -).  
 
 Nulalternatief Nulplusalternatief Verbredings-

alternatief 
Stroomweg-
alternatief 

Aantasting gebieden 0 0 0 0 
Aantasting beschermde flora 0 0 0/- - 
Aantasting beschermde fauna     
    Zoogdieren 0 0 0 0 
    Vogels 0 0 0 0/- 
    Amfibieën 0 0 0 0 
    Vissen 0 0 0 0 
Verstoring fauna 0 0/-* 0/-* -* 

* dit geldt uitsluitend voor de verslechtering van de kwaliteit van de weidevogelgebieden, door de verschoven geluidcon-
tour van de N244 en het P+R-terrein bij het Nulplus- en Verbredingsalternatief. Natura2000 gebieden worden niet aan-
getast. 

8.5 Conclusies ten aanzien van wet- en regelgeving 
In paragraaf 8.3.1 is geanalyseerd dat er geen aantasting van EHS of Natuurbeschermingswet-
gebieden plaatsvindt. Wel is volgens de provinciale compensatieregeling (Besluit van Gedepu-
teerde Staten van Noord-Holland van 17 december 2007, nr. 2007-76280) compensatie nodig. 
Het kwaliteitsverlies van het in de structuurvisie vastgestelde weidevogelgebied dient hierbij 
gecompenseerd te worden conform het beleid van het bevoegd gezag, de provincie Noord-
Holland. Compensatie is bij weidevogelgebieden gericht op verhoging van de actuele waarden 
(van een deel van) het bestaande weidevogelgebied, door daar actief weidevogelbeheer finan-
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cieel mogelijk te maken voor een periode van 12 jaar. Aangezien er geen verstoring van Na-
tuurbeschermingswetgebied plaatsvindt, kan een vergunningsaanvraag in het kader van de Na-
tuurbeschermingswet achterwege blijven. 
 
Bij het dempen van waterlopen dient een ontheffing te worden aangevraagd van de Flora- en 
faunawet, in verband met aantasting van het leefgebied van beschermde vissoorten.  
Bij zowel het Verbredingsalternatief als het Stroomwegalternatief vindt aantasting van be-
schermde planten plaats (orchideeën). Hiervoor dient een ontheffing van de Flora- en faunawet 
te worden aangevraagd. Nader onderzoek zal moeten uitwijzen of ook ontheffing aangevraagd 
moet worden voor verstoring van meervleermuis en smient. Een ontheffing in het kader van de 
Flora- en faunawet dient te worden aangevraagd bij het Ministerie van Economische Zaken, 
Landbouw en Innovatie. 

8.6 Effectbeperkende maatregelen 
Om de effecten van de verbreding van de N244 zoveel mogelijk te beperken, zijn de volgende 
maatregelen mogelijk: 
• Toepassing geluidsschermen. 
• Toepassing dubbellaags ZOAB. 
• Locaties met bijzondere flora ontzien. Wanneer de wegbermen met bijzondere flora, voor 

zover ze in stand blijven, zoveel mogelijk worden ontzien, blijft verstoring van deze bermen 
beperkt. Dit betekent onder andere dat deze bermen niet gebruikt mogen worden als opstel-
plaats, opslagterrein of aanvoerroute. 

• Aanpassen verlichting. Door gebruik te maken van aangepaste armaturen wordt verstrooiing 
van licht verminderd. 

• Verplaatsen van beschermde plantensoorten. Het verplaatsen van orchideeën wordt echter 
over het algemeen als weinig kansrijk gezien.  

• Vangen en overzetten van vissen en amfibieën naar een andere geschikte locatie. 
• Het buiten het hoofdbroedseizoen (maart – juli) uitvoeren van bepaalde werkzaamheden om 

verstoring van broedvogels te voorkomen. 
• Extra terreinschouw kort voor start werkzaamheden. Door kort voorafgaand aan de werk-

zaamheden beschermde soorten weg te vangen en te verplaatsen naar locaties waar geen 
werkzaamheden plaatsvinden, wordt verstoring tot een minimum beperkt. 
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9 Woon- en leefmilieu 

9.1 Inleiding woon- en leefmilieu 
In hoofdstuk 1 en in paragraaf 4.1 is het proces van dit MER en van de ontwikkeling van alter-
natieven toegelicht. De berekeningen voor de onderdelen geluid en luchtkwaliteit zijn uitgevoerd 
in de eerste fase van dit proces. Sinds het uitvoeren van die berekeningen zijn er een aantal 
aanvullingen gekomen op de voorgenomen activiteit: 
• De aansluiting van de Beemster (Purmerenderweg) in het Nulplusalternatief en het Verbre-

dingsalternatief; 
• de aanleg van een P+R-terrein met een tankstation met de mogelijkheid voor een horeca-

gelegenheid. 
 
Omdat deze aanvullingen niet onderscheidend zijn voor de verschillende alternatieven, zijn in 
het MER de ‘oude’ berekeningen gehanteerd. Kwalitatief is beschreven wat bovenstaande aan-
vullingen voor effecten zullen hebben. In het kader van het Inpassingsplan zijn nieuwe bereke-
ningen uitgevoerd21 waarvan de resultaten hier ook samengevat zijn opgenomen. 

9.2 Huidige situatie en autonome ontwikkeling 

9.2.1 Ruimtegebruik 
In hoofdstuk 5 is een beschrijving opgenomen van de huidige situatie van de N244. In hoofd-
stuk 3 is weergegeven wat er momenteel in het beleid is opgenomen over de N244 en zijn om-
geving. In hoofdstuk 5 is een beschrijving opgenomen van de autonome ontwikkeling en de ef-
fecten van de alternatieven van het ruimtegebruik rond de N244.  

9.2.2 Luchtkwaliteit 
 
Algemeen 
Bij de start van het opstellen van dit MER was het Besluit luchtkwaliteit 2005 van toepassing. 
Op basis van dat besluit zijn destijds CAR II berekeningen uitgevoerd om een beeld te krijgen 
van de effecten van de verschillende alternatieven. Op het moment van opleveren van dit MER 
is de wetgeving gewijzigd. Sinds 15 november 2007 zijn de belangrijkste bepalingen over lucht-
kwaliteitseisen opgenomen in de Wet milieubeheer (hoofdstuk 5, titel 5.2 Wm). Omdat titel 5.2 
handelt over luchtkwaliteit staat deze ook wel bekend als de 'Wet luchtkwaliteit'. Hiermee is het 
Besluit luchtkwaliteit 2005 (Blk 2005) vervallen. De luchtkwaliteit in Nederland dient daardoor te 
voldoen aan de grenswaarden zoals deze zijn gesteld in de Wet luchtkwaliteit.  
In dit MER is desondanks uitgegaan van de berekeningen die in 2007 zijn uitgevoerd. Deze ge-
ven voldoende inzicht in de mate van effecten van de verschillende alternatieven. Op het mo-
ment dat het inpassingsplan wordt vastgesteld moet een toetsing hebben plaatsgevonden op 
basis van de op dat moment geldende achtergrondwaarden en wetgeving. Aangezien in de af-
gelopen jaren is aangetoond dat de nieuwe achtergrondwaarden gunstiger uitpakken, wordt op 
basis van de in dit hoofdstuk weergegeven resultaten niet verwacht dat uit die toetsing zal blij-
ken dat er overschrijdingen van grenswaarden plaatsvinden. 
  
De belangrijkste luchtverontreinigende stoffen die in Nederland vrijkomen zijn stikstofdioxide 
(NO2) en fijn stof (PM10). Deze stoffen zorgen regelmatig voor knelpunten. NO2 wordt voorna-
melijk veroorzaakt door snelrijdend en optrekkend verkeer. De bronnen voor fijn stof zijn divers 
en te verdelen in verkeer, industrie en natuurlijke bronnen. 
                                                                  
21 Reconstructie N244 te Purmerend, akoestisch onderzoek, DHV, 2011 
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In veel mindere mate zorgen koolmonoxide (CO) en benzeen (C6H6) soms voor knelpunten. CO 
en C6H6 komen voornamelijk vrij bij stagnerend verkeer in stedelijke omgeving.  
In de Wet luchtkwaliteit worden ook de stoffen lood (Pb) en zwaveldioxide (SO2) genoemd. De-
ze twee stoffen leveren feitelijk nergens in Nederland problemen op, en dus ook niet bij de on-
derzoekslocatie. 
 
Huidige situatie 
Voor het berekenen van de luchtkwaliteit is het tracé op een zestal wegvakken beschouwd. In 
figuur 9.1 zijn deze wegvakken weergegeven.  
 

Figuur 9.1: De luchtkwaliteit is op een zestal wegvakken berekend. 
 
Uit de berekeningen blijkt dat er in de huidige situatie op geen van de zes locaties sprake is van 
een normoverschrijding voor NO2 en PM10 (zie tabel 9.1). De resultaten voor de buitenstedelijke 
tracés 5 en 6 zijn indicatief vanwege het gebruik van CAR II (zie voor toelichting Rapportage 
CARII luchtonderzoek MER N244). Gezien de ‘ruimte’ tussen de berekende individuele concen-
traties aan luchtverontreinigende stoffen en de hiervoor gestelde normen is het onwaarschijnlijk 
dat voor de buitenstedelijke wegtracés van de N244, met een SRM-2 model overschrijdingen 
van de vigerende normen zullen worden geconstateerd. 
 
Tabel 9.1: Concentraties luchtverontreiniging voor de meest kritische parameters, 2005. 
Locatie NO2 (μg/m3) 

(Norm = 40) 
Aantal overschrijdingen 
PM10* (Norm = 35) 

1 31,8 17 
2 35,7 21 
3 37,3 23 
4 31,6 18 
5 29,0 14 
6  28,0 13 

* Gecorrigeerd conform Meetregeling 2005 voor fijn stof van natuurlijke oorsprong 
 
 
Autonome ontwikkeling 
Voor de zes wegvlakken, zoals weergegeven op kaart 9.1, zijn berekeningen uitgevoerd om te 
bepalen wat de luchtkwaliteit in de autonome ontwikkeling is. Uit tabel 9.2 blijkt dat in de auto-
nome situatie de luchtkwaliteit sterk is verbeterd. Dit komt mede door het algemene beleid dat is 
gericht op bijvoorbeeld schonere motoren.  

Purmerend 

     N244 

1 

2
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4

5

6 
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Gezien de ‘ruimte’ tussen de berekende individuele concentraties aan luchtverontreinigende 
stoffen en de hiervoor gestelde normen is het onwaarschijnlijk dat voor de buitenstedelijke weg-
tracés van de N244, met een SRM-2 model overschrijdingen van de normen van Besluit Lucht-
kwaliteit 2005 zullen worden geconstateerd. 
 
Tabel 9.2: Concentraties luchtverontreiniging voor de meest kritische parameters, 2020. 
Locatie NO2 (μg/m3) 

(Norm = 40) 
Aantal overschrijdingen 
PM10* (Norm = 35) 

1 19,9 7 
2 21,5 8 
3 22,7 9 
4 18,6 6 
5 17,1 5 
6  16,8 5 

* Gecorrigeerd conform Meetregeling 2005 voor fijn stof van natuurlijke oorsprong 
 

9.2.3 Geluidsbelasting 
In het kader van het MER verbreding N244 is een onderzoek ingesteld naar de in het gebied en 
directe omgeving door de veranderingen aan de N244 te verwachten wijzigingen in de geluids-
belasting vanwege wegverkeer. Op basis van de verkeerscijfers is berekend wat in de huidige 
situatie en in de autonome ontwikkeling de geluidsbelasting is op de bestaande woningen.  
De verdeling van het aantal woningen per geluidsbelastingklasse is aangegeven in tabel 9.3. 
 
Tabel 9.3: Geluidsbelastingklasse en situatie (incl. correctie ex artikel 110g Wgh voor de situatie 

2005, 2010 en 2020) 
Aantal woningen per geluidsbelastingklasse Situatie 

48-53 dB 53-58 dB 58-63 dB 63-68 dB > 68 dB Totaal 
Huidige situatie 2005 34 25 0 0 0 59 
Autonoom 2010 35 15 0 0 0 50 
Autonoom 2020 41 26 1 0 0 68 
 
Tussen nu en 2020 neemt de geluidbelasting toe onder invloed van de verkeerstoename door 
de ontwikkeling van Baanstee-Noord. 
 
In het verleden is voor een aantal woningen een hogere waarde vastgesteld. In onderstaande 
tabel zijn de adressen en vastgestelde waarden opgenomen waarvoor binnen het studiegebied 
eerder hogere grenswaarden zijn vastgesteld. 
 
Tabel 9.4: Aantal bestaande woningen per geluidsbelastingklasse, 2005 (Bron: DHV 2011) 
Omschrijving Vastgesteld hogere waarde in dB Besluit 
Kwadijkerpark Tot 53 dB* 490872 
Stationsweg 27 63 dB zuidwestgevel, 58 dB noordwestgevel, zuidoostgevel is 

een dove gevel 
d.d. 19 augustus 2008 

* de hogere waarden per rekenpunten zijn ontleend aan het rapport 20062790-23, d.d. 18 juli 2008 van Cauberg-
Huygen. 

9.2.4 Externe veiligheid 
Uit de Risicoatlas wegtransport gevaarlijke stoffen blijkt dat de N244 momenteel geen aan-
dachtspunt of bijna aandachtspunt is op het gebied van externe veiligheid. Zowel wat betreft het 
plaatsgebonden risico (PR) als het groepsrisico (GR) wordt in de huidige situatie aan de wette-
lijke eisen en/of richtlijnen voldaan. De contour van het plaatsgebonden risico is kleiner dan de 
wettelijke norm 10-6. Ook wat betreft het groepsrisico wordt aan de oriënterende waarde vol-
daan. 
Uit de risicokaart Noord-Holland blijkt dat er geen risicovolle objecten langs de N244 liggen.  



Woon- en leefmilieu 
 

  319461, revisie D2
Pagina 106 van 134

 

In de autonome ontwikkeling spelen tweetal ontwikkelingen die van belang zijn voor de externe 
veiligheidssituatie. Dit is ten eerste de autonome groei van het wegverkeer, en daarmee ook de 
groei van het transport van gevaarlijke stoffen over de weg. Ook de aanleg van Baanstee-Noord 
zal mogelijk leiden tot een toename van het aantal vrachtwagens dat gevaarlijke stoffen ver-
voert over de N244.  

9.3 Beoordelingscriteria 
In dit MER worden voor het aspect Woon- en leefmilieu de volgende beoordelingscriteria be-
oordeeld: 
• Verandering ruimtegebruik; 
• Verandering luchtkwaliteit; 
• Verandering geluidshinder; 
• Verandering externe veiligheid. 
 
Daarnaast is in 2010 nog een beoordeling op het aspect gezondheid uitgevoerd welke niet tot 
aanvullende maatregelen leidt. Op het aspect gezondheid wordt in paragraaf 9.5.5 ingegaan. 

9.4 Effectbeschrijving 

9.4.1 Verandering ruimtegebruik 
Met name het Stroomwegalternatief heeft effecten op het ruimtegebruik. De ruimte die nodig is 
om de ongelijkvloerse aansluiting van de Baanstee op de N244 te kunnen realiseren ligt binnen 
het uitgeefbare terrein van Baanstee-Noord. Aangezien opschuiven van het terrein naar het 
noorden en oosten (rode contour en landschappelijke inpassing) en naar het westen (bufferzo-
ne naar Kwadijk) geen optie is, gaat de verbreding rechtstreeks ten kosten van de netto uit-
geefbare kavels in het bedrijventerrein. 
 
Daarnaast heeft het Stroomwegalternatief een effect op de ontsluitingsstructuur van de Baan-
stee. Doordat in het Stroomwegalternatief slechts één ontsluiting voor de Baanstee aanwezig is, 
veranderd de ontsluitingsstructuur van zowel de bestaande Baanstee (oost en west) als de 
nieuwe Baanstee ingrijpend. Alle externe autobewegingen moeten op één aansluiting worden 
ontsloten. Het westelijk deel van de ontsluitingsstructuur van de Baanstee (Edisonweg en 
Noordweg) wordt veel zwaarder belast. De ontsluitingsstructuur (bestaande voor Baanstee-
Oost en -west en de nieuwe voor Baanstee-Noord) is gebaseerd op een tweezijdige ontsluiting. 
Dit sluit niet aan bij de verkeersstructuur in het Stroomwegalternatief.  
 
Ook worden de maatregelen die zijn opgenomen in de plannen voor Baanstee-Noord overbo-
dig. Zo zou met het oog op een min of meer evenwichtige verdeling van het verkeer over de 
oostzijde en de westzijde van het terrein een aantal maatregelen worden getroffen zoals het 
opschuiven van de doorsteek naar het noorden en een busbaan. Deze maatregelen worden 
overbodig en hebben eerder een tegenovergesteld effect. De Edisonweg en het kruispunt van 
de Edisonweg met de schakelweg zijn nu al zeer zwaar belast en worden nog zwaarder belast. 
Bij het kruispunt moet rekening worden gehouden met extra opstelvakken voor verkeer naar 
links en naar rechts. 
 
Tot slot is de busontsluiting via de Baanstee-West en -oost van de bus uit Edam, zonder aan-
vullend busmaatregelen, niet meer mogelijk.  
 
Bij de Baanstee-Noord kan met een aanpassing van het plan nog worden ingespeeld op de 
eventuele andere ontsluiting op de N244. Baanstee-West en -oost is een bestaand terrein. Be-
drijven aan de oostelijke hoofdontsluiting komen helemaal achteraan te zitten. 
 
De ontwikkeling van het P+R-terrein met tankstation en horecagelegenheid vindt plaats binnen 
het al gereserveerde ruimtebeslag voor de verbreding van de N244. Deze ontwikkeling heeft 
dus geen gevolgen voor het ruimtegebruik.  
De nieuwe aansluiting vanuit de Beemster/Zeevang op de oostelijke rotonde van de A7 komt 
deels over particuliere grond te liggen. Deze wordt aangekocht. 
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9.4.2 Verandering luchtkwaliteit 
Voor het berekenen van de luchtkwaliteit is gebruik gemaakt van CARII. In Rapportage CARII 
luchtonderzoek MER N244 is een toelichting op het gebruik van dit model opgenomen.  
Uit tabel 9.7 is op te maken dat per saldo de luchtkwaliteit door verbreding van de N244 beter 
wordt. De verbetering van de luchtkwaliteit kan niet worden verklaard door een verandering van 
de verkeersintensiteit; de verkeersintensiteit neemt door verbreding van de N244 zelfs iets toe. 
De verschillen in resultaat kunnen wel worden verklaard door:  
• De stagnatie van het verkeer in 2020. Op de wegtracés 1, 2 en 3 wordt in de referentiesi-

tuatie stagnatie van het verkeer verwacht. Na verbreding van de N244 wordt alleen op weg-
vlak 1 nog stagnatie verwacht. 

• De onderverdelingen in voertuigklassen door VI-lucht. VI-lucht schat de verkeerssamenstel-
ling voor situaties met 1x2 rijbanen anders in dan voor situaties met 2x2 rijbanen. Hierdoor 
wordt in de referentiesituatie 0,2% meer middelzwaar verkeer verwacht dan na verbreding 
van de N244. 

• De afstand van het rekenpunt tot aan de wegas. De luchtkwaliteit wordt conform de eerder 
genoemde jurisprudentie berekend op vier meter uit het midden van de buitenste rijstrook. 
Door verbreding van de N244 wordt de luchtkwaliteit op grotere afstand van de wegas be-
rekend. Dit is ook een juiste modellering aangezien de emissies over een breder wegge-
deelte verdeeld worden. Vlak naast de verbrede N244 zullen de concentraties aan luchtver-
ontreinigende stoffen hierdoor lager zijn dan in de huidige situatie. 

 
Het onderlinge verschil tussen het Verbredingsalternatief en het Stroomwegalternatief is mini-
maal en per wegtracé verschillend. Het Stroomwegalternatief lijkt wat ongunstiger wanneer naar 
de fijn stof emissie wordt gekeken. Daarentegen lijkt het Verbredingsalternatief voor de emissie 
van NO2 weer iets ongunstiger. 
 
Tabel 9.5: Concentraties luchtverontreiniging voor de meest kritische parameters, bij planontwik-

keling. 
 2020 na verbreding – Verbredingsalternatief 2020 na verbreding - Stroomwegalternatief 
Locatie NO2 (μg/m3) 

(Norm = 40) 
Aantal overschrij-
dingen PM10* 
(Norm = 35) 

NO2 (μg/m3) 
(Norm = 40) 

Aantal overschrijdin-
gen PM10* 
(Norm = 35) 

1 20,0 7 20,0 7 
2 18,2 6 18,2 7 
3 19,0 7 18,8 7 
4 16,9 5 17,2 6 
5 16,3 5 16,2 5 
6  15,9 4 15,8 5 

* Gecorrigeerd conform Meetregeling 2005 voor fijn stof van natuurlijke oorsprong 
 
De uitkomsten voor het Nulplusalternatief zijn conform die van het Verbredingsalternatief (ex-
pert judgement) 
 
Horecagelegenheid 
In de VNG gids wordt voor horecagelegenheid (SBI-2008: 561 "restaurants, cafetaria's, snack-
bars, ijssalons [...]") als grootste afstand 10 meter opgenomen voor geur, geluid (met aandui-
ding Continu) en gevaar. Aangezien binnen 10 meter geen gevoelige objecten aanwezig zijn, 
wordt niet verwacht dat de horecagelegenheid belemmeringen oplevert voor de omgeving. 
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9.4.3 Verandering geluidsbelasting 
Om aan te kunnen geven wat de effecten zijn op de geluidsbelasting van de verschillende alter-
natieven, is voor een aantal wegdelen de geluidsbelasting op de woningen langs die weg bere-
kend: 
• N244; 
• S. Allendelaan; 
• Overige wegen (Nieuwe Gouw, Edisonweg, Magneet en Noordweg); 
• Zorginstelling Kadijkerkoog. 
De uitgebreide resultaten zijn opgenomen in bijlage 10 in het bijlagenrapport. Hier zijn de be-
langrijkste resultaten opgenomen. 
 
De berekeningen zijn uitgevoerd op basis van verkeerscijfers exclusief de aansluiting Purme-
renderweg. De maximaal circa 20% toename van de intensiteiten vanwege deze aansluiting 
leidt tot een toename van de geluidbelasting van minder dan 1dB. Dit kan leiden tot zeer kleine 
verschuivingen binnen de aangegeven geluidklassen. Dat heeft echter geen invloed op de ge-
constateerde verschillen tussen de alternatieven. 
 
N244 
De hoogste geluidsbelasting vanwege het wegverkeer op de N244 zijn berekend voor woningen 
langs de Purmerenderweg (huidige situatie en autonome ontwikkeling 2010 en 2020), Stations-
weg (Verbredingsalternatief) en Westerweg (Stroomwegalternatief) in resp. Zuidoost Beemster, 
Kwadijk en Purmer: 
• 59 dB [incl. correctie ex art. 110g Wgh] voor 2020 autonome ontwikkeling; 
• 59 dB [incl. correctie ex art. 110g Wgh] voor 2020 Verbredingsalternatief; 
• 63 dB [incl. correctie ex art. 110g Wgh] voor 2020 Stroomwegalternatief. 
 
De voorkeursgrenswaarde van de Wet geluidhinder [Lden = 48 dB] wordt overschreden voor: 
• 68 woningen in de situatie 2020 autonome ontwikkeling; 
• 69 woningen in de situatie 2020 Verbredingsalternatief; 
• 175 woningen in de situatie 2020 Stroomwegalternatief. 
 
De verdeling van het aantal woningen per geluidsbelastingklasse is aangegeven in tabel 9.6. 
 
Tabel 9.6: Geluidsbelastingklasse en situatie (incl. correctie ex artikel 110g Wgh voor de situatie 

2005, 2010 en 2020) 
Aantal woningen per geluidsbelastingklasse Situatie 

48-53 dB 53-58 dB 58-63 dB 63-68 dB > 68 dB Totaal 
Autonoom 2020 41 26 1 0 0 68 
Verbredingsalternatief 42 25 2 0 0 69 
Stroomwegalternatief 138 32 5 0 0 175 
 
De uitkomsten voor het Nulplusalternatief zijn conform die van het Verbredingsalternatief (ex-
pert judgement). 
 
De voor iedere woning en iedere variant berekende geluidsbelasting vanwege het wegverkeer 
op de N244 is weergegeven in bijlage 2.1 behorende bij bijlage 10 in het bijlagenrapport. In 
deze bijlage is aanvullend het verschil tussen de voor de beide alternatieven berekende ge-
luidsbelasting en de voor 2010 autonome ontwikkeling verwachtte geluidsbelasting weergege-
ven. Ten opzichte van de situatie 2010 autonome ontwikkeling zien we: 
• Een toename tot 2 dB als het Verbredingsalternatief wordt gerealiseerd en; 
• Een toename met ten minste 2 dB tot maximaal 8 dB als het Stroomwegalternatief wordt 

gerealiseerd. 
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Salvador Allendelaan 
De geluidsbelasting vanwege wegverkeer op de Salvador Allendelaan is het hoogst op de wo-
ningen gelegen langs de Westervenne in Purmerend en bedraagt maximaal: 
• 59 dB [incl. correctie ex art. 110g Wgh] voor 2020 autonome ontwikkeling; 
• 59 dB [incl. correctie ex art. 110g Wgh] voor 2020 Verbredingsalternatief; 
• 60 dB [incl. correctie ex art. 110g Wgh] voor 2020 Stroomwegalternatief. 
 
De voorkeursgrenswaarde van de Wet geluidhinder [Lden = 48 dB] wordt overschreden voor: 
• 8 woningen in de situatie 2005; 
• 9 woningen in de situatie 2020 autonome ontwikkeling; 
• 9 woningen in de situatie 2020 Verbredingsalternatief; 
• 10 woningen in de situatie 2020 Stroomwegalternatief. 
 
De verdeling van het aantal woningen per geluidsbelastingklasse is aangegeven in tabel 9.7. 
 
Tabel 9.7: Overzicht van het aantal door de S. Allendelaan geluidsbelaste bestaande woningen per 

geluidsbelastingklassen en situatie (incl. correctie ex artikel 110g Wgh voor de situatie 
2005, 2010 en 2020) 

Aantal woningen per geluidsbelastingklasse Situatie 
48-53 dB 53-58 dB 58-63 dB 63-68 dB > 68 dB Totaal 

Autonoom 2020 3 5 1 0 0 9 
Verbredingsalternatief 3 5 1 0 0 9 
Stroomwegalternatief 4 5 1 0 0 10 
 
De uitkomsten voor het Nulplusalternatief zijn conform die van het Verbredingsalternatief (ex-
pert judgement). 
 
De voor iedere woning en iedere variant berekende geluidsbelasting vanwege het wegverkeer 
op de S. Allendelaan is weergegeven in bijlage 2.2 behorende bij bijlage 10 uit het bijlagenrap-
port. In deze bijlage is aanvullend het verschil tussen de voor de beide alternatieven berekende 
geluidsbelasting en de voor 2010 autonome ontwikkeling te verwachten geluidsbelasting weer-
gegeven. Ten opzichte van de situatie 2010 autonome ontwikkeling zien we: 
• Een toename tot maximaal 1 dB als het Verbredingsalternatief wordt gerealiseerd en; 
• Een toename tot maximaal 3 dB als het Stroomwegalternatief wordt gerealiseerd. 
 
Overige wegen (Nieuwe Gouw, Edisonweg, Magneet en Noordweg) 
Een deel van de op de N244 aansluitende wegen is in het onderzoek naar de geluidsbelasting 
betrokken vanwege de voor deze wegen verwachtte wijzigingen (toename) in de verkeersinten-
siteiten. De wegen zijn gelegen in het industriegebied van Purmerend aan de oostzijde van de 
woonkern. De geluidsbelasting is voor deze wegen zowel in de huidige (2005) als in de toe-
komstige situatie (autonome ontwikkeling 2010 en 2020 en het verbredings- en Stroomwegal-
ternatief) berekend. In alle situaties is de geluidsbelasting op de bestaande woningen lager dan 
de voorkeursgrenswaarde Lden = 48 dB. De hoogst berekende geluidsbelasting is weergegeven 
in onderstaande tabel. 
 
Tabel 9.8: Overzicht van de hoogst berekende geluidsbelasting in dB per weg en per situatie (incl. 

correctie ex artikel 110g Wgh voor de situatie 2005, 2010 en 2020) 
Situatie Nieuwe Gouw Edisonweg Magneet Noordweg 
Autonoom 2020 36 40 21 34 
Verbredingsalternatief 36 40 22 34 
Stroomwegalternatief 36 43 10 34 
 
De uitkomsten voor het Nulplusalternatief zijn conform die van het Verbredingsalternatief (ex-
pert judgement). 
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Uitkomsten en maatregelen voor Verbredingsalternatief22 
Ten behoeve van geluidreductie kan voor Stationsweg 27 een geluidsscherm worden geplaatst 
van circa 1 meter hoogte en 73 meter lengte. Met dit geluidsscherm hoeft geen hogere waarde 
worden vastgesteld voor deze woning. Indien geen geluidsscherm wordt geplaatst dan dient 
een hogere waarde voor deze woning te worden vastgesteld. 
 
Voor het gebied ten zuiden van de N244, tussen de A7 en Miedijk, zou stiller asfalt (tussen km. 
21.765 en km. 22.265) een geluidsreductie veroorzaken. Er dienen dan nog voor 3 woningen en 
3 flatgebouwen hogere waarden te worden vastgesteld. Van deze flats dienen de vervolgens de 
adressen te worden bepaald waarvoor een hogere waarde dient te worden vastgesteld. Met het 
aanvullend toepassen van steenmastiek 0/6 (SMA 0/6) ter hoogte van het kruispunt Salvador 
Allendelaan hoeven geen hogere waarden te worden vastgesteld voor deze woningen en flat-
gebouwen. 
 
Zorginstelling Kadijkerkoog 
Ten zuiden van de N244 in het gebied tussen de wegen Nieuwe Gouw, Flevostraat, Spinnekop 
en de N244 ligt de centrumlocatie Kadijkerkoog van de Prinsenstichting. Kadijkerkoog is een 
instelling voor geestelijke gezondheidszorg. De inrichting is voorzien van een aantal paviljoens 
en zal worden voorzien van nieuwe woningbouw. Het terrein en de daarop gesitueerde gebou-
wen zijn in de zin van de Wet geluidhinder geluidgevoelige objecten. De ten hoogste toelaatba-
re geluidsbelasting bedraagt binnen de zone van een weg 48 dB. De ten hoogst toelaatbare 
geluidsbelasting vanwege een weg bedraagt 53 dB. Aan de grens van het geluidsgevoelige ter-
rein bedraagt de voorkeursgrenswaarde  53 dB en de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting 
58 dB.  
De geluidsbelasting op de paviljoens van Kadijkerkoog in Purmerend bedraagt maximaal: 
• 51 dB [incl. correctie ex art. 110g Wgh] voor 2020 autonome ontwikkeling, 
• 52 dB [incl. correctie ex art. 110g Wgh] voor 2020 Verbredingsalternatief, 
• 55 dB [incl. correctie ex art. 110g Wgh] voor 2020 Stroomwegalternatief. 
 
Bij realisatie van het Stroomwegalternatief is het ter plaatse realiseren van geluidreducerende 
maatregelen (geluidarm wegdek, schermen o.i.d.) noodzakelijk. 
 
Uitkomsten en maatregelen voor Verbredingsalternatief20 
Indien op de N244 stiller asfalt (dunne deklaag B) wordt toegepast dienen er nog voor 8 ge-
bouwen hogere waarden te worden vastgesteld. Met het aanvullend toepassen van steenmas-
tiek 0/6 (SMA 0/6) ter hoogte van het kruispunt Nieuwe Gouw dient voor 7 gebouwen een hoge-
re waarde te worden vastgesteld. Het aanvullend treffen van schermmaatregelen is hier niet 
doelmatig. 
 
Geluidsbelaste woningen samengevat 
Het aantal geluidsbelaste woningen bij realisatie van het Verbredingsalternatief neemt ten op-
zichte van de referentiesituatie met circa 9 % toe. Dit komt omdat de verkeersintensiteit op de 
N244 en aansluitende wegen toeneemt. Wel is er deels een lagere rijsnelheid toegestaan (80 
km/uur). Bij realisatie van het Verbredingsalternatief zal het aantal geluidsbelaste woningen ten 
opzichte van de situatie bij de autonome ontwikkeling in 2020 niet significatie toenemen.  
Het aantal geluidsbelaste woningen bij realisatie van het Stroomwegalternatief neemt ten op-
zichte van de huidige situatie 2005 met bijna een factor 3 toe. Een oorzaak hiervoor is onder 
andere de in het gebied voor deze situatie te verwachten wijzigingen in de verkeersstromen 
(meer verkeer). Daarnaast zijn ook de voor het hele traject toegestane hogere rijsnelheid (100 
km/uur) en de aanpassing van de infrastructuur (waardoor op- en afritten dichterbij woningen 
komen te liggen) oorzaak van de hogere geluidsbelasting. 
 
In tabel 9.9 is het aantal bestaande woningen per geluidsbelastingklasse weergegeven voor de 
verschillende situaties. 

                                                                  
22 Bron: Reconstructie N244 te Purmerend, akoestisch onderzoek, DHV, 2011. 
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Tabel 9.9: Overzicht van het totale aantal bestaande woningen per geluidsbelastingklasse en situa-
tie (incl. correctie ex artikel 110g Wgh voor de situatie 2005, 2010 en 2020). 

Aantal woningen per geluidsbelastingklasse Situatie 
48-53 dB 53-58 dB 58-63 dB 63-68 dB > 68 dB Totaal 

Autonoom 2020 41 26 1 0 0 68 
Verbredingsalternatief 42 25 2 0 0 69 
Stroomwegalternatief 138 32 5 0 0 175 
 
De uitkomsten voor het Nulplusalternatief zijn conform die van het Verbredingsalternatief (ex-
pert judgement). 
 
Oppervlakte geluidsbelast buitengebied 
Het grootste oppervlak aan geluidsbelast buitengebied wordt gevonden voor het Stroomwegal-
ternatief. Het geluidbelaste oppervlak bedraagt in dat geval circa 4,07 km2. Dit is 38 % meer 
dan berekend voor de situatie 2020 autonome ontwikkeling en 57 % meer dan berekend voor 
de situatie 2005. De toename wordt met name veroorzaakt door de hogere verkeersintensiteit 
en rijsnelheid op de N244 en aansluitende wegen. 
 
In tabel 9.10 is een overzicht gegeven van het geluidsbelaste oppervlak in het buitengebied per 
situatie. 
 
Tabel 9.10: Overzicht van het geluidsbelaste oppervlak in het buitengebied per situatie (incl. cor-

rectie ex artikel 110g Wgh voor de situatie 2005, 2010 en 2020). 
Situatie Geluidsbelast oppervlak in buitengebied [km2] 
Huidige situatie 2005 2,6 
Autonoom 2020 2,6 
Verbredingsalternatief 3,1 
Stroomwegalternatief 4,1 
De uitkomsten voor het Nulplusalternatief zijn conform die van het Verbredingsalternatief (ex-
pert judgement) 
 
Geluidsreducerende maatregelen 
Voor beide alternatieven zijn geluidreducerende maatregelen noodzakelijk (geluidarm wegdek, 
schermen o.i.d.). Een hogere waarde kan worden aangevraagd als blijkt dat de maatregelen 
niet kosteneffectief zijn. Wel kan voor het Verbredingsalternatief worden volstaan met een aan-
zienlijk kleiner pakket aan maatregelen dan noodzakelijk voor het Stroomwegalternatief. 
 
De bij realisatie van het Verbredingsalternatief te treffen voorzieningen hebben enkel betrekking 
op het weggedeelte tussen de A7 en de Miedijk, ter hoogte van Stationsweg 27 en ter hoogte 
van Zorginstelling Kadijkerkoog. 
 
De bij realisatie van het Stroomwegalternatief te treffen voorzieningen betreffen het volledige 
wegvak plus een gedeelte van de Salvador Allendelaan, aangevuld met lokale voorzieningen 
ter plaatse van de kruising met de Westerweg. Gedacht kan worden aan het aanbrengen van 
een geluidarm wegdek. Hiermee kan tevens de voor deze variant gevonden aanmerkelijke toe-
name in de geluidsbelasting op de omgeving worden gecompenseerd. 

9.4.4 Verandering externe veiligheid 
Volgens de risicokaart van Nederland bevinden zich geen risicovolle inrichtingen in de omge-
ving (tot circa 500 meter) van het toekomstige LPG-tankstation. Nabij het toekomstige LPG-
tankstation wordt een horecagelegenheid gerealiseerd, die geen onderdeel uitmaakt van het 
LPG tankstation. Dit is geen risicovolle inrichting, maar een beperkt kwetsbaar object waar re-
kening mee gehouden dient te worden. 
 
In zowel het Verbredingsalternatief als in het Stroomwegalternatief wordt er een tankstation ter 
hoogte van de Allendelaan ontwikkeld. Dit tankstation is ter vervanging van een bestaand ben-
zinestation in Purmerend, waardoor de situatie er per saldo op vooruit zou gaan.  
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Het plaatsgebonden risiconiveau van het Nulplusalternatief, Verbredingsalternatief en Stroom-
wegalternatief van 10-6/jaar is afhankelijk van het opslagvat inclusief leidingwerk en de verlading 
inclusief tankauto. 
Het plaatsgebonden risico kan in contouren worden weergegeven. Zie onderstaand figuur voor 
de ligging van de plaatsgebonden risicocontouren van het Nulplusalternatief, Verbredingsalter-
natief en het Stroomwegalternatief. 
 

 
Figuur 9.2: De plaatsgebonden risicocontouren van het Nulplusalternatief, Verbredingsalternatief en het 
Stroomwegalternatief met van binnen naar buiten de 10-4

 contour (lichtblauw), 10-5
 contour (paars), 10-6 

contour (rood), 10-7
 contour (geel) en de 10-8

 contour (groen) Binnen de PR contour van 10-6 per jaar mo-
gen geen kwetsbare objecten liggen. In de figuur is goed te zien dat binnen de PR contour van 10-6 geen 
kwetsbare objecten liggen. 
 
Het berekende plaatsgebonden risico verandert in de toekomstige situatie ten opzichte van de 
huidige situatie. Dit komt door de komst van het LPG-tankstation. Binnen de plaatsgebonden 
risicocontour van 10-6

 per jaar mogen geen kwetsbare objecten aanwezig zijn. Dit is ook niet het 
geval. 
 
Berekeningen tonen aan dat er geen verschil zit in de alternatieven voor wat betreft het ontste-
kingsgebied (Lower Flammable Limit gebied) en de 1% letaliteitsgrens. 
 
Het groepsrisico wordt in de alternatieven niet overschreden. Wel is een verandering van het 
berekende groepsrisico te zien als gevolg van de komst van het LPG-tankstation. Dit betekent 
dat hier de verantwoordingsplicht van toepassing is. 
 
9.4.5 Verandering gezondheid 
Om een indicatieve beoordeling van de gezondheidseffecten van de luchtkwaliteit gerelateerd 
aan de N244 te maken, is met behulp van de berekende concentraties NO2 en PM10 een GES 
score gemaakt.  
 
Relatie NO2/PM10 en Ges scores 
Voor de beoordeling van de concentraties NO2/PM10 is gebruik gemaakt van de systematiek uit 
de Gezondheidseffectscreening Stad en Milieu (VROM, versie 1.5, juli 2010). 
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Tabel 9.11: Gezondheidsscores NO2 
Jaargemiddelde 
µg/m3 

GES-score Opmerkingen 

0,04 – 3 2  
4 -19 3  
20 -29 4  
30 – 39 5  
40 – 49 6 Overschrijding grenswaarde 

Toename luchtwegklachten en verlaging longfunctie 
50 – 59 7 
≥ 60 8 

Sterkere toename luchtwegklachten en verlaging longfunctie 

 
Tabel 9.12: Gezondheidsscores PM10 
Jaargemiddelde 
µg/m3 

GES-score Opmerkingen 

< 4 2  
4 – 19 3  
20 – 29 4  
30 – 34 5 Een bijdrage van verkeer tot circa 10 μg/m3. Een toename van luchtwegsympto-

men, ziekenhuisopnamen en vroegtijdige sterfte (geschat wordt een toename van 
vroegtijdige sterfte van circa 0,3% ‐ 0,4% per 10 μg/m3) 

35 - 39 6 Overschrijding grenswaarde voor het daggemiddelde. Een bijdrage van verkeer tot 
circa 15 μg/m3. Een toename van luchtwegsymptomen, ziekenhuisopnamen en 
vroegtijdige sterfte (geschat wordt een toename van vroegtijdige sterfte van circa 
0,45% � 0,6% voor een toename van 15 μg/m3) 

40 – 49 7 Overschrijding grenswaarde voor het daggemiddelde. Een bijdrage van verkeer tot 
circa 25 μg/m3. Een toename van luchtwegsymptomen, ziekenhuisopnamen en 
vroegtijdige sterfte (geschat wordt een toename van vroegtijdige sterfte van circa 
0,75% � 1,0% voor een toename van 25 μg/m3) 

≥ 50 8 Een bijdrage van verkeer van meer dan circa 25 μg/m3. Een toename van lucht-
wegsymptomen, ziekenhuisopnamen en vroegtijdige sterfte (geschat wordt een 
toename van vroegtijdige sterfte van meer dan 0,75% � 1,0% voor een toename 
van meer dan 25 μg/m3).    

 
Om GES-scores meer zeggingskracht te geven en duidelijk te kunnen omschrijven is gebruik 
gemaakt van de volgende aan de GES-scores gekoppelde milieugezondheidskwaliteiten: 
 
Tabel 9.13: Milieugezondheidskwaliteiten 
GES-score milieugezondheidskwaliteit 
0 Zeer goed 
1 Goed 

 

2 Redelijk 
3 Vrij matig 

 

4 Matig 
5 Zeer matig 

 

6 Onvoldoende 
7 Ruim voldoende 
8 Zeer onvoldoende 

 

 
Beoordeling effecten verbreding N244 
Hiervoor is gebruik gemaakt van de gegevens uit de MER verbreding N244 (Grontmij, 29 okto-
ber 2010). In de onderstaande tabellen zijn de berekende concentraties NO2 en PM10 op ver-
schillende locaties van de N244 gegeven. Hierbij is aangesloten bij de deelgebieden uit de 
MER.  
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Tabel 9.14: Huidige concentraties (µg/m3) per wegvak (zichtjaar 2005) 
wegvak   GES 

score 1 2 3 4 5 6 

Jaargemiddelde concentratie NO2 4-5 31,8 35,7 37,3 31,6 29,0 28,0 

Jaargemiddelde concentratie PM10 4 27,7 29,0 29,7 27,4 26,8 26,5 

Achtergrondconcentratie NO2 4 24,3 25,0 25,4 24,6 24,4 23,5 

Achtergrondconcentratie PM10 4 25,5 25,5 25,6 25,4 25,5 25,3 

Overschrijdingsdagen PM10   17  21 23 18 14 13 

 
Tabel 9.15: Concentraties (µg/m3) per wegvak (zichtjaar 2020) 

wegvak 

1 2 3 
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Jaargemiddelde concentratie NO2 3-4 19,9 20,0 20,0 21,5 18,2 18,2 22,7 19,0 18,8 

Jaargemiddelde concentratie PM10 4 23,6 23,6 24,0 24,4 23,2 23,5 24,9 23,5 23,8 

Achtergrondconcentratie NO2 3 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,3 15,3 15,3 

Achtergrondconcentratie PM10 4 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,1 22,1 22,1 

Overschrijdingsdagen PM10  7 7 7 8 6 7 9 7 7 

 
Tabel 9.16: Concentraties (µg/m3) per wegvak (zichtjaar 2020) 

wegvak 

4 5 6 
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Jaargemiddelde concentratie NO2 3 18,6 16,9 17,2 17,1 16,3 16,2 16,8 15,9 15,8 

Jaargemiddelde concentratie PM10 4 23,3 22,7 23,0 22,8 22,5 22,6 22,6 22,3 22,4 

Achtergrondconcentratie NO2 3 15,0 15,0 15,0 14,9 14,9 14,9 14,5 14,5 14,5 

Achtergrondconcentratie PM10 4 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 21,8 21,8 21,8 

Overschrijdingsdagen PM10  6 5 6 5 5 5 5 4 5 

 
De uitkomsten voor het Nulplusalternatief zijn conform die van het Verbredingsalternatief (ex-
pert judgement). 
 
Op basis van het voor dit MER N244 uitgevoerde luchtonderzoek blijkt dat: 
• de huidige luchtkwaliteit voldoet aan de grenswaarden voor NO2 en PM10. 
• ook in 2020 wordt voldaan aan de huidige grenswaarden voor NO2 en PM10. Verder blijkt de 

immissie t.o.v. 2005 te zijn gedaald. Dit komt mede door generieke maatregelen zoals ver-
schoning van het wagenpark. 
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• de immissie van NO2 en PM10 is in de situatie van realisatie van de verbreding van de N244 
gelijk of neemt af ten opzichte van de autonome situatie. Dit komt mogelijk door de verbe-
terde doorstroming van het verkeer. Tussen beide varianten zit weinig verschil. 

• de milieugezondheidskwaliteit in 2020 voor NO2 is 3 tot 4 (vrij matig/matig). De wegbijdrage 
voor NO2 verminderd de GES score met 1 punt t.o.v. de achtergrondconcentratie (vrij matig). 
De milieugezondheidskwaliteit in 2020 voor PM10 is 4 (matig) en is overeenkomstig de GES 
score voor de achtergrondconcentratie. 

9.5 Effectbeoordeling 
 
Verandering ruimtegebruik 
Het nulplus- en Verbredingsalternatief zullen geen effect hebben op het ruimtegebruik (effect-
beoordeling: 0). Het Stroomwegalternatief heeft met name voor Baanstee verschillende effec-
ten, die slechts deels zijn op te vangen door wijziging van de plannen voor Baanstee-Noord (ef-
fectbeoordeling: -).  
 
Verandering luchtkwaliteit 
Uit de modelberekeningen van het rekenprogramma CAR II, versie 6.0, volgt dat de verbreding 
van de N244 leidt tot een lichte verbetering van de luchtkwaliteit ter plaatse. De verschillen tus-
sen het Verbredingsalternatief en het Stroomwegalternatief zijn minimaal (effectbeoordeling: 
0/+). 
 
Verandering geluidsbelasting 
In de huidige situatie zijn er 66 woningen die, ten gevolge van het verkeer op de N244, een ge-
luidsbelasting hebben die boven de wettelijke voorkeursgrenswaarde van 48 dB ligt. Het Ver-
bredingsalternatief heeft een stijging van 3% van het aantal geluidbelaste woningen tot gevolg 
ten opzichte van het Nulalternatief (effectbeoordeling: 0/-). Het Stroomwegalternatief levert een 
substantieel hoger aantal geluidbelaste woningen op ten opzichte van het Nulalternatief. (ef-
fectbeoordeling: --).  
 
Verandering externe veiligheid 
Geen van de alternatieven heeft een significant effect op de externe veiligheid. 
 
 Nulalternatief Nulplusalternatief Verbredings-

alternatief 
Stroomweg-
alternatief 

Verandering ruimtegebruik 0 0 0 - 
Verandering luchtkwaliteit 0 0/+ 0/+ 0/+ 
Verandering geluidsbelasting 0 0/- 0/- -- 
Verandering externe veiligheid 0 0 0 0 

9.6 Conclusies ten aanzien van wet- en regelgeving 
Voor geen van de thema’s worden knelpunten verwacht ten aanzien van de normstellingen. 
Over het algemeen vinden er geen of beperkt positieve effecten plaats. De enige negatieve ef-
fecten treden op door een verhoging van de geluidshinder. Deze geluidhinder kan echter vol-
doende worden beperkt door het nemen van geluidwerende maatregelen in de vorm van bij-
voorbeeld geluidarm wegdek.  

9.7 Effectbeperkende maatregelen 
• Voor zowel het Verbredingsalternatief als het Stroomwegalternatief zijn geluidsreducerende 

maatregelen nodig. Hierbij kan worden gedacht aan geluidarm wegdek of schermen.  
In het afzonderlijk akoestisch onderzoek ten behoeve van het Inpassingsplan zijn deze maatre-
gelen nader uitgewerkt23. 

                                                                  
23 Reconstructie N244 te Purmerend, akoestisch onderzoek, DHV, 2011. 
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10 Meest milieuvriendelijk alternatief 

10.1 Inleiding 
In tabel 10.1 is de totale beoordeling van de alternatieven op de verschillende milieuaspecten 
samengevat. 
 
Tabel 10.1: Beoordeling alternatieven  
 Nulalternatief Nulplusalternatief Verbredings-

alternatief 
Stroomweg-
alternatief 

Verkeer en vervoer     
Doorstroming     
- regionaal 0 0 0/+ + 
- lokaal 0 0 tot 0/+ + 0/+ 
Gebruik en functie wegen 0 0/+ + ++ 
Verkeersveiligheid 0 0 tot 0/+ + ++ 
Langzaam verkeer 0 0/+ 0/+ + 
Openbaar vervoer 0 0 + 0 
Agrarisch verkeer 0 0 0 - 
Bodem en water     
Bodemopbouw 0 0 0/- - 
Bodemkwaliteit 0 0 0 0 
Grondbalans 0 0 0/- 0/- 
Waterkwantiteit (watercompensatie) 0 0 - -- 
Waterkwaliteit 0 0 0 0 
Landschap, cultuurhistorie en archeologie     
Landschappelijke waarden 0 0/- 0/- - 
Cultuurhistorische waarden 0 0 0 0/- 
Archeologische waarden 0 0 0 0/- 
Recreatieve waarden 0 0/+ 0/+ 0 
Natuur en ecologie     
Aantasting gebieden 0 0 0 0 
Aantasting beschermde flora 0 0 0/- - 
Aantasting beschermde fauna     
    Zoogdieren 0 0 0 0 
    Vogels 0 0 0 0/- 
    Amfibieën 0 0 0 0 
    Vissen 0 0 0 0 
Verstoring fauna 0 0/- 0/- - 
Woon- en leefmilieu     
Verandering ruimtegebruik 0 0 0 - 
Verandering luchtkwaliteit 0 0/+ 0/+ 0/+ 
Verandering geluidsbelasting 0 0/- 0/- -- 
Verandering externe veiligheid 0 0 0 0 
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Toelichting vergelijking van alternatieven 
Voor het aspect Verkeer en vervoer laat het Stroomwegalternatief de meeste positieve aspec-
ten zien. De doorstroming van het regionale verkeer wordt het meest gefaciliteerd. Het Verbre-
dingsalternatief scoort positief, maar voor het regionale verkeer minder dan het Stroomwegal-
ternatief. Voor lokaal verkeer is het Verbredingsalternatief wel beter omdat er meer aansluitin-
gen vanuit Purmerend op de N244 mogelijk blijven. Het Nulplusalternatief biedt kleine verbete-
ringen ten opzichte van de autonome ontwikkeling, door het optimaliseren van de aansluitingen. 
 
Voor het aspect Bodem en Water is het Nulplusalternatief het meest gunstig. Hier treden vrijwel 
geen effecten op ten opzichte van de autonome ontwikkeling. Het Stroomwegalternatief scoort 
het minst gunstig vanwege het grootste ruimtebeslag. 
 
Ook voor het aspect Landschap, Cultuurhistorie en Archeologie leidt het grotere ruimtebeslag 
ertoe dat het Stroomwegalternatief het minst gunstig is. Het Nulplusalternatief leidt ook voor dit 
aspect tot de minste effecten. 
 
Voor het aspect Natuur zijn de effecten over het algemeen beperkt. Ten aanzien van be-
schermde flora en de verstoring van fauna (weidevogelgebied) zijn de meeste effecten te ver-
wachten van het Stroomwegalternatief. Behalve het ruimtebeslag draagt ook de hogere rijsnel-
heid (verstoring) bij aan de negatieve scores voor het Stroomwegalternatief. 
 
Voor het aspect Woon- en leefmilieu scoren het Nulplusalternatief en het Verbredingsalternatief 
neutraal doordat beperkte positieve (luchtkwaliteit) en negatieve (geluidhinder) effecten elkaar 
opheffen. Het Stroomwegalternatief heeft door de hogere rijsnelheden en intensiteiten grotere 
negatieve effecten. 

10.2 Meest milieuvriendelijk alternatief 

10.2.1 De keuzen in het MMA 
 
Verbetering N244 
Aan de hand van de effectvergelijking kan een variant worden samengesteld waarbij de doel-
stelling het best wordt benaderd op de meest milieuvriendelijke manier. Onder milieuvriendelijk 
wordt verstaan: de meest positieve/minst negatieve effecten op de in dit MER beschreven be-
oordelingscriteria. 
Om de doorstroming op de N244 te verbeteren is het in ieder geval van belang het westelijk 
deel van de N244, tussen de A7 en de aansluiting op de Edisonweg (cq aansluiting Baanstee-
Noord), te verbeteren. Op dit traject zitten de grootste afwikkelingsknelpunten. De doelstellingen 
voor de N244 staan beschreven in paragraaf 2.3. 
 
Het oostelijke deel van de N244, tussen de aansluiting op de Edisonweg en de N247, kent nog 
geen problemen. Een verbreding in de toekomst moet daar echter niet onmogelijk worden ge-
maakt. 
Dit in ogenschouw nemende lijkt de beste invulling van het MMA te bestaan uit een combinatie 
van het nulplus- en het Verbredingsalternatief. Het maatregelenpakket ziet er dan als volgt uit: 
• Vanaf de A7 tot aan de aansluiting op de Edisonweg de maatregelen volgend uit het Ver-

bredingsalternatief. Van de A7 tot de aansluiting op de S. Allendelaan bestaat de weg al uit 
2x2 banen, dus daar zullen geen effecten optreden. Vanaf de aansluiting S. Allendelaan tot 
de aansluiting op de Edisonweg is verbreding van de weg nodig om een verbetering in de 
verkeerssituatie te bewerkstelligen. Door hierbij te kiezen voor het Verbredingsalternatief in 
plaats van het Stroomwegalternatief wordt het ruimtebeslag zo beperkt mogelijk gehouden 
(er zijn dan immers geen ongelijkvloerse kruisingen nodig). Ook zijn het P+R-terrein en de 
aansluiting van de Purmerenderweg opgenomen. 

• Vanaf de aansluiting op de Edisonweg tot de N247 wordt volstaan met het maatregelen-
pakket uit het Nulplusalternatief.  
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Landschappelijke maatregelen 
In het MMA zijn een aantal extra maatregelen opgenomen ter versterking van de landschappe-
lijke waarden binnen het plangebied: 
• Veenweidegebied; Op het traject van de N244 tussen de Beemster- en Purmerringvaart 

liggen aan de noordzijde de kleinschalige veenweidegebiedjes Overweersche polder en 
polder de Kwadijkerkoog (zie figuur 7.3.) en de lintbebouwing van Kwadijk. De relatie hier-
mee wordt vergroot door de beplanting aan de noordzijde van de N244 te verwijderen. Zo 
wordt de overgang van het open landelijk gebied naar het stedelijk gebied van Purmerend 
benadrukt. Anderzijds wordt de N244 op sommige plekken in het landschap beter zichtbaar. 
Het verwijderen van de bomen geeft echter een meer eenduidig, open beeld. Dit staat beter 
in relatie tot het omliggende open polderlandschap dan de bomen die slechts ten dele de 
N244 verbloemen. 

• Groene Krans Purmerend; Door de beplanting aan de noordzijde te verwijderen wordt te-
vens de rol van de beplanting aan de zuidzijde als onderdeel van de groene krans rondom 
Purmerend versterkt. De N244 vormt dan nog sterker de grens tussen het stedelijke gebied 
van Purmerend en het open veenweidegebied. 
De groene krans is onvolledig ter plaatse van het huidige industrieterrein de Baanstee. Door 
de noordelijke uitbreiding van het bedrijventerrein zal de weg niet langer de grens van Pur-
merend vormen. De groene krans hoeft hier dus ook niet gerealiseerd te worden, dit zal bij 
de realisatie van Baanstee-Noord vorm krijgen.  

• Baanstee-Noord; Na de realisatie van Baanstee-Noord zal de N244 een doorgaande as 
vormen door het bedrijventerrein de Baanstee. Er moet een zichtbare relatie zijn tussen het 
noordelijke en zuidelijke deel van het bedrijventerrein. Vanaf de N244 zullen de hieraan ge-
legen zichtlocaties goed zichtbaar moeten zijn. Een uniforme bomenrij aan beide zijden van 
de weg vergroot de relatie tussen noord en zuid en contrasteert met de openheid en onbe-
plante bermen in het buitengebied. 

• Purmer; In de Purmer volgt de N244 de rechtlijnige structuur van de droogmakerij. De weg 
heeft echter een ander karakter dan de historische ontginningswegen en staat los van de 
oorspronkelijke inrichting van de droogmakerij. De N244 blijft hier dan ook onbeplant, waar 
de ontginningswegen een dubbele bomenrij hebben. Doordat de bermen van de N244 hier 
onbeplant blijven is de beleving van de Purmer optimaal. 

• Ringdijken; Van landschappelijke waarde is de overgang tussen de Beemster en het 
veenweide landschap, beleefbaar door de beplante ringdijk van de Beemster.  
De overgang tussen het veenweidelandschap en de Purmer wordt als kruispunt versterkt 
doordat ook de spoorlijn de N244 hier kruist. De landschappelijke overgang tussen het 
veenweidegebied en de droogmakerij is hier niet aanwezig doordat de kruising, zeker na de 
realisatie van Baanstee-Noord, aan alle zijden omringd wordt door de bebouwing van Pur-
merend en Kwadijk. Als kruispunt wordt de overgang wel benadrukt doordat het een duide-
lijke vierdeling in het landschap vormt. Landschappelijke elementen zoals de bebouwing 
van Purmerend, de groene krans, de as van de Baanstee en het open veenweidelandschap 
komen hier samen. Eerder genoemde maatregelen (verwijderen beplanting noordzijde 
N244, uniforme bomenrij Baanstee) versterken deze kruising landschappelijk. 

 
Maatregelen natuur 
In het MMA zijn de volgende maatregelen opgenomen om de natuurwaarden in de omgeving te 
verhogen: 
• Natuurvriendelijke afwerking van oevers; 
• Toekomstig bermbeheer afstemmen op natuurwaarden (verschralend maaibeheer); 
• Faunavoorzieningen aanbrengen onder bruggen; 
• In afstemming met provincie Noord-Holland, indien verplicht, compensatie voor weidevo-

gels.  
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Diverse maatregelen 
Naast het combineren van het Nulplusalternatief en het Verbredingsalternatief zijn er ook enke-
le extra mitigerende maatregelen toegevoegd aan het MMA:  
• Geluidsmaatregelen (geluidarm wegdek); 
• Snelheidsreductie van 80 km/u naar 70 km/u; 
• Extra bermverbreding om nieuw biotoop voor orchideeën te creëren; 

10.2.2 Effectbeoordeling MMA 
Om te kunnen beoordelen hoeveel milieuvriendelijker het MMA is ten opzichte van de andere 
alternatieven wordt hieronder een beschrijving gegeven van de effecten. Hierbij worden alleen 
de beoordelingscriteria aangestipt waar in een van de andere alternatieven een effect wordt 
verwacht.  
 
Verkeer en vervoer 
In het MMA wordt een beperkte verbetering van de regionale doorstroming bereikt door de ca-
paciteitsverbetering van de kruisingen en de verbreding van de weg naar 2x2 tussen de A7 en 
de aansluiting op de Edisonweg. De I/C verhouding komt op alle wegvakken onder de 70% (ef-
fectbeoordeling: 0/+). Wat de kruisingen betreft is alleen bij de S. Allendelaan in de ochtendspits 
nog sprake van een ‘zwaar belaste’ kruising. Voor het verkeer treedt door de verbetering op de 
andere kruisingen een beperkte verbetering op in de doorstroming (effectbeoordeling: +).  
 
Ten aanzien van het gebruik en de functie van de wegen is het effect vergelijkbaar met het Ver-
bredingsalternatief. Dit betekent dat er regionale verkeer niets tot weinig verandert (effectbe-
oordeling 0 tot 0/+). Het gebruik van het wegennetwerk door het lokale verkeer zal beperkt ver-
beteren (o.a. afname verkeer door Kwadijk). Er zal geen toe- of afname van het sluipverkeer 
plaatsvinden (effectbeoordeling 0/+).  
 
De verkeersveiligheid zal toenemen doordat de vormgeving van de kruisingen optimaal wordt 
afgestemd op de hoeveelheid verkeer. Dit wordt versterkt door de lagere belasting van de 
meeste kruisingen (effectbeoordeling: +). 
 
Voor het langzaam verkeer zorgt de aanleg van een extra fietsverbinding voor een beperkt posi-
tief effect (effectbeoordeling: 0/+). 
 
Van de verbreding van een deel van de N244 zal het openbaar vervoer dat hier gebruik van 
maakt profiteren. De doorstroming van lijn 100 (lichte verbetering) en lijn 105 zal hierdoor ver-
beteren (effectbeoordeling: +). 
 
Voor de doorstroming van het agrarisch verkeer zijn er geen veranderingen ten opzichte van de 
referentiesituatie (effectbeoordeling: 0). 
 
Bodem en water 
Door het oostelijk deel van de N244 niet te verbreden is daar geen uitbreiding van het wegli-
chaam nodig. Tussen de aansluiting op de S. Allendelaan en de aansluiting op de Edisonweg 
zal wel een extra weglichaam aangelegd moeten worden en P+R-terrein, tankstation en hore-
cagelegenheid gerealiseerd moeten worden. Dit heeft dus een beperkt negatief effect op zowel 
bodemopbouw als de grondbalans (effectbeoordeling: 0/-).  
 
In het MMA wordt het westelijk deel van de N244 verbreed. Hiervoor is watercompensatie no-
dig. In Baanstee-Noord is echter al watercompensatie gerealiseerd, waarbij uitgegaan is van 
het Verbredingsalternatief. Dit betekent dat er per saldo minder water gecompenseerd hoeft te 
worden (effectbeoordeling: 0/-). 
 
Landschap, cultuurhistorie en archeologie 
De meeste landschappelijke effecten komen voort uit het Stroomwegalternatief. Deze worden 
dan ook vermeden in het MMA door het toepassen van de combinatie nulplus- en Verbredings-
alternatief. De positieve invloed van de aanleg van de fietsverbinding langs de N244 zorgt voor 
een beperkte verbetering van de situatie vanuit recreatief oogpunt (effectbeoordeling 0/+).  
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Het tankstation en horecagelegenheid veroorzaken een visueel obstakel langs de N244; dit is 
beperkt negatief beoordeeld (0/-).  
 
Natuur en ecologie 
Doordat de kruisingen gelijkvloers blijven, worden de verschillende orchideeën zoveel mogelijk 
ontzien. Alleen op de overgang van de al bestaande 2x2 banen naar het nog te verbreden deel 
van de weg en het P+R-terrein kunnen de rietorchis en de brede wespenorchis effecten onder-
vinden (effectbeoordeling: 0/-). 
 
Door de combinatie van het nulplus- en het Verbredingsalternatief en het toepassen van ge-
luidswerende voorzieningen zal het verstorende effect op de weidevogels tot het minimale be-
perkt blijven (effectbeoordeling: 0). 
 
Woon- en leefmilieu 
In het MMA zullen er geen nadelige effecten optreden op het ruimtegebruik, doordat alle nadeli-
ge gevolgen uit het Stroomwegalternatief worden vermeden (effectbeoordeling: 0). 
De effecten op de luchtkwaliteit zullen vergelijkbaar zijn met die van het Verbredingsalternatief; 
de knelpunten worden opgelost door de verbreding, waar geen verbreding plaatsvindt zijn geen 
knelpunten die een verslechtering van de luchtkwaliteit tot gevolg hebben (effectbeoordeling: 
0/+). 
De geluidsbelasting op de woningen zal bij het MMA vergelijkbaar zijn met die van de huidige 
situatie. De extra geluidsbelasting die wordt veroorzaakt door de aanpassing van de weg, kan 
worden gecompenseerd door het nemen van geluidswerende maatregelen in de vorm van ge-
luidarm wegdek (effectbeoordeling: 0). 
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11 Vergelijking van alternatieven 

In tabel 11.1 is de vergelijking van de alternatieven met het MMA opgenomen. Op diverse as-
pecten wordt het MMA voor het milieu positiever beoordeeld dan de andere alternatieven. 
 
Tabel 11.1 Vergelijking alternatieven  
 Nulalternatief Nulplusalterna-

tief 
Verbredings-

alternatief 
Stroomweg-
alternatief 

MMA 

Verkeer en vervoer      
Doorstroming      
- regionaal 0 0 0/+ + 0/+ 
- lokaal 0 0 tot 0/+ + 0/+ 0/+ 
Gebruik en functie wegen 0 0/+ + ++ + 
Verkeersveiligheid 0 0 tot 0/+ + ++ + 
Langzaam verkeer 0 0/+ 0/+ + 0/+ 
Openbaar vervoer 0 0 + 0 + 
Agrarisch verkeer 0 0 0 - 0 
Bodem en water      
Bodemopbouw 0 0 0/- - 0/- 
Bodemkwaliteit 0 0 0 0 0 
Grondbalans 0 0 0/- 0/- 0/- 
Waterkwantiteit (watercompensatie) 0 0 - -- 0/- 
Waterkwaliteit 0 0 0 0 0 
Landschap, cultuurhistorie en archeologie      
Landschappelijke waarden 0 0/- 0/- - 0/- 
Cultuurhistorische waarden 0 0 0 0/- 0 
Archeologische waarden 0 0 0 0/- 0 
Recreatieve waarden 0 0/+ 0/+ 0 0/+ 
Natuur en ecologie      
Aantasting gebieden 0 0 0 0 0 
Aantasting beschermde flora 0 0 0/- - 0/- 
Aantasting beschermde fauna      
    Zoogdieren 0 0 0 0 0 
    Vogels 0 0 0 0/- 0 
    Amfibieën 0 0 0 0 0 
    Vissen 0 0 0 0 0 
Verstoring fauna 0 0/- 0/- - 0 
Woon- en leefmilieu      
Verandering ruimtegebruik 0 0 0 - 0 
Verandering luchtkwaliteit 0 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 
Verandering geluidsbelasting 0 0/- 0/- -- 0 
Verandering externe veiligheid 0 0 0 0 0 
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11.1 MMA ten opzichte van de andere alternatieven 
De effecten van het MMA zijn redelijk vergelijkbaar met die van het Verbredingsalternatief en 
het Nulplusalternatief. Dit betekent dat het MMA ten aanzien van verkeer en vervoer in het al-
gemeen beperkt positief scoort. Dit komt door een verbetering van de doorstroming, het gebruik 
en de functie van de weg, de verkeersveiligheid en het openbaar vervoer. Dit komt met name 
doordat het verkeer beter kan doorrijden door de extra rijbanen in combinatie met de optimalise-
ring van de kruisingen. Ten opzichte van het Verbredingsalternatief scoort het MMA op een 
viertal punten beperkt positiever: ten aanzien van de geluidsbelasting en de verstoring van wei-
devogelgebied worden in het MMA geen effecten verwacht, de watercompensatie en de versto-
ring van flora is slechts beperkt negatief. 
 
Wanneer de alternatieven met elkaar worden vergeleken, blijkt dat ten aanzien van het thema 
verkeer en vervoer de meeste verbetering optreedt door de maatregelen zoals die in het 
Stroomwegalternatief zijn opgenomen.  
Ten aanzien van bodem en water hebben alle alternatieven een beperkt tot negatief effect. De 
effecten van het MMA zijn daarbij beperkt minder negatief dan die van het Verbredingsalterna-
tief en het Stroomwegalternatief.  
De effecten op landschap, cultuurhistorie en archeologie variëren van beperkt negatief tot be-
perkt positief. Het Verbredingsalternatief en het MMA hebben over het algemeen geen tot een 
licht positief effect, terwijl het Stroomwegalternatief beperkte tot negatieve effecten oplevert. 
Alle alternatieven leveren beperkte tot zeer negatieve effecten ten aanzien van natuur en eco-
logie. Uiteindelijk blijven de effecten bij het MMA het meest beperkt. 
Op het woon- en leefmilieu hebben de verschillende alternatieven variërende effecten. Het 
MMA levert geen tot een beperkt positief effect op. Het Stroomwegalternatief levert daarente-
gen met name ten aanzien van geluidbelasting en het ruimtegebruik een (zeer) negatief effect 
op. 

11.2 Hoe voldoen de alternatieven aan de gestelde doelstellingen? 
De milieueffecten kunnen medebepalend zijn voor de keuze van een variant. Naast de milieuef-
fecten is het ook van belang de alternatieven te vergelijken met de doelstellingen die door de 
provincie zijn opgesteld (zie paragraaf 2.3). Hieronder wordt per doelstelling aangegeven tot in 
hoeverre de verschillende alternatieven een bijdrage leveren aan het behalen van de doelstel-
ling. 
 
Het mogelijk maken van de regionale ontwikkelingen door het faciliteren van de groei van het 
verkeer. 
Het Nulplusalternatief levert geen tot slechts een beperkte verbetering op ten aanzien van de 
doorstroming van het verkeer. Dit alternatief levert nagenoeg geen capaciteitsverbetering op, 
waardoor nieuwe ontwikkelingen in de toekomst moeilijk opgevangen kunnen worden. Het Ver-
bredingsalternatief, Stroomwegalternatief en MMA zorgen er wel voor dat er meer verkeer over 
de N244 kan rijden, waardoor een toename van het verkeer in de toekomst beter opgevangen 
kan worden. Hierbij geeft het Stroomwegalternatief het beste resultaat, doordat naast verbre-
ding van de weg ook de ongelijkvloerse kruisingen er voor zorgen dat het verkeer beter kan 
doorrijden.  
 
Het vergroten van de verkeersveiligheid op de N244 
Uit de effectbeoordeling blijkt dat de verkeersveiligheid in het Nulplusalternatief niet of slechts 
beperkt verbeterd. Daar staat tegenover dat de andere alternatieven een positief effect hebben 
op de verkeersveiligheid. Met name het Stroomwegalternatief scoort op dit punt hoog, wat ook 
in dit geval voornamelijk te maken heeft met de betere afwikkeling van het verkeer door de ver-
breding van de weg en de aanleg van ongelijkvloerse kruisingen. Ook het Verbredingsalterna-
tief en het MMA zorgen voor een betere afwikkeling van het verkeer en daardoor voor een ver-
betering van de verkeersveiligheid. In deze alternatieven is echter nog wel sprake van kruisin-
gen, waardoor deze alternatieven op verkeersveiligheid minder positief scoren als het Stroom-
wegalternatief.  
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Het aanbrengen van een duidelijke hiërarchie in het regionale wegennet, conform de netwerk-
strategie Noord-Holland. 
Het Nulplusalternatief draagt niet bij aan een verandering van de hiërarchie in het wegennet. Dit 
geldt wel voor de andere alternatieven. Allen hebben een positief effect op het gebruik en de 
functie van de wegen, variërend van beperkt positief (Verbredingsalternatief, MMA) tot positief 
(Stroomwegalternatief). Aandachtspunt is hierbij wel dat een daadwerkelijke verandering in de 
hiërarchie van het wegennet alleen kan optreden als ook de doorstroming van de N244 op de 
A7 richting Amsterdam wordt verbeterd. Zolang dit niet gebeurt, zal het verkeer op de N244 bij 
de aansluiting op de A7 weer stagneren, waardoor het positieve effect van de wegaanpassing 
deels te niet wordt gedaan.  
 
Robuuste ontsluiting van de regio 
Van alle alternatieven lijkt, mede ingegeven door de resultaten ten aanzien van de andere al-
ternatieven, het Stroomwegalternatief het meest robuust. Hiermee wordt bedoeld dat dit alterna-
tief voor de toekomst de meeste mogelijkheden biedt om een toename van het verkeer te kun-
nen verwerken. Wanneer de doorstroming van de A7 richting Amsterdam verbetert, biedt de 
N244 een goede optie om als alternatief van de N247 te gaan dienen. Wanneer dit niet gebeurt, 
is daar slechts in beperkte mate sprake van.  
Het Verbredingsalternatief en het MMA zijn in beperktere mate robuust te noemen. Hoewel er 
een capaciteitsvergroting plaats vindt, is vooral de mindere doorstroming ten opzichte van het 
Stroomwegalternatief hier de oorzaak van. 
 
Samenvatting koppeling alternatieven met doelstellingen 
Samengevat kan worden gesteld dat het Stroomwegalternatief het best aansluit op de doelstel-
lingen, maar voor lokaal verkeer geen verbetering oplevert. Het Verbredingsalternatief en het 
MMA zijn ten opzichte van de doelstellingen niet onderscheidend van elkaar en scoren over het 
geheel genomen positief. Het Nulplusalternatief draagt slechts beperkt bij aan de doelstellingen. 
 
11.3 Aansluitingen N244 op A7 
Uit de verkeersanalyses in het MER is gebleken dat de realisatie van de bovengenoemde doel-
stellingen onder druk staat door de beperkte capaciteit van de aansluitingen van de N244 op de 
A7. Als de capaciteitsuitbreiding op de N244 ertoe leidt dat verkeer komend vanaf Baanstee-
Noord alleen sneller de file voor de A7 maar niet sneller de A7 zelf bereikt is de meerwaarde 
van de alternatieven voor de N244 beperkt. 
 
Derhalve is nader onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden om de capaciteit van de aan-
sluitingen te verbeteren. (bijlage 12). 
Dit onderzoek heeft geleid tot de volgende conclusies: 
• Rotondes leveren geen (robuuste) oplossing voor de afwikkeling van het verkeer rond deze 

aansluiting. Met verkeerslichten geregelde kruispunten wel. 
• De schetsontwerpen van kruising oost en west zijn inpasbaar binnen de beschikbare ruim-

te;. 
• De mede met Cocon-analyses ontworpen kruispunten blijken na doorrekening met het mi-

crosimulatiemodel Paramics geen substantiële, laat staan onaanvaardbare wachtrijen te 
veroorzaken. 

• De verkeersafwikkeling is goed, gezien de kleine rijtijdverschillen tijdens de simulatieperio-
den op de trajecten tussen N247 en A7. Het feit dat de rijtijd nergens oploopt aan het eind 
van de simulatie duidt erop dat er geen filevorming optreedt. 
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Figuur 11.1: inpassingsschets aansluitingen N244 op A7 
 
Realisatie van deze maatregelen leidt tot een beperkt extra ruimtebeslag ten behoeve van op-
stelstroken. Er zijn geen relevante aanvullende effecten op de afzonderlijke milieuaspecten 
 
 
11.4 Flexibiliteit alternatieven 
Het Verbredingsalternatief heeft minder ruimtebeslag dan het Stroomwegalternatief. Uit het 
MER blijkt dat het realiseren van het Stroomwegalternatief mogelijk is. Het eerst realiseren van 
het Verbredingsalternatief kan tot gevolg hebben dat alle overgebleven uitgeefbare grond op 
het bedrijventerrein uitgegeven wordt. Wil men later alsnog het Stroomwegalternatief realiseren, 
dan zal hiertoe waarschijnlijk de N244 iets verlegd moeten worden om de aansluiting op bedrij-
venterrein Baanstee-Noord mogelijk te blijven maken. Waarbij gesteld moet worden dat elke 
extra aansluiting op het Stroomwegalternatief het doel van de stroomweg teniet doet.  
Voor het overige geldt dat het realiseren van het Verbredingsalternatief niet uitsluit dat in de 
toekomst vanuit ruimtelijk perspectief alsnog overgegaan kan worden op het Stroomwegalterna-
tief. 
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12 Leemten in kennis en aanzet evaluatie-
programma 

12.1 Algemeen 
Tijdens het opstellen van het MER is een beperkt aantal leemten in kennis geconstateerd. Er 
zijn echter geen leemten in kennis die de besluitvorming nu in de weg zouden staan. De aan-
duiding van de leemten is toch van belang aangezien deze aanleiding kunnen geven voor Be-
voegd Gezag om in het (conform het Besluit m.e.r. op te stellen) evaluatieprogramma nader 
onderzoek te doen op deze punten. Het evaluatieprogramma leidt tot meer inzicht in de daad-
werkelijk optredende effecten en biedt daarmee een steviger basis voor vergelijkbare besluit-
vorming over vergelijkbare projecten op andere locaties. Bovendien kunnen de uitkomsten van 
de evaluatie leiden tot aanscherping of juist een vermindering van voorgeschreven effectbeper-
kende maatregelen. 

12.2 Leemten in kennis 
 
Archeologie 
Vanuit de inventarisatie blijkt dat er een zeer lage verwachting is op het aantreffen van archeo-
logische waarden en resten. Er kunnen echter te allen tijde archeologische waarnemingen en 
vondsten gedaan worden. Wanneer tijdens de grondwerkzaamheden toch archeologische 
waarden, vondsten en/of sporen worden aangetroffen, moet direct contact worden opgenomen 
met Bevoegd Gezag (d.i. Provincie Noord-Holland). 
 
Natuur 
Er is geen informatie over de aanwezigheid van beschermde soorten in het plangebied voor de 
aansluiting van de Purmerenderweg. Aanbevolen wordt in het voorjaar van 2011 dit deelgebied 
mee te nemen in een actualisatie van het veldonderzoek. 
 
Planontwikkeling Baanstee-Noord 
Het tempo van de ontwikkeling van Baanstee-Noord is nog onzeker. Omdat in de ontwikkeling 
van Baanstee-Noord een deel van de watercompensatie voor de N244 is opgenomen, is dit nog 
wel een aandachtspunt voor de toekomst. 
 
Luchtkwaliteit 
Voor dit MER zijn in 2006 luchtkwaliteitberekeningen uitgevoerd met CARII, conform het Besluit 
Luchtkwaliteit 2005. Inmiddels is de Wet luchtkwaliteit ingetreden ter vervanging van het Besluit 
Luchtkwaliteit 2005. Tevens zijn de achtergrondwaarden waarmee wordt gerekend gewijzigd. In 
de praktijk blijkt dat een herberekening veelal betere cijfers oplevert. Om die reden is in dit MER 
de vergelijking van de alternatieven gebaseerd op de berekeningen uit 2006. Bij het vaststellen 
van het inpassingsplan zal op basis van een nieuwe berekening de daadwerkelijke luchtkwaliteit 
getoetst moeten worden. Gezien de in dit MER gepresenteerde resultaten worden geen over-
schrijdingen van de grenswaarden verwacht. 
 
Geluidberekeningen 
Voor dit MER zijn in 2007 geluidberekeningen uitgevoerd. Het toevoegen van een aantal ont-
wikkelingen in het MER in 2009-2010 heeft er toe geleid dat de resultaten uit dit onderzoek op 
punten gewijzigd kunnen zijn. Aangezien het niet ging over voor de alternatieven onderschei-
dende ontwikkelingen, zijn de berekeningen voor het MER niet overgedaan. Ten behoeve van 
het inpassingsplan zijn in 2011 wel nieuwe geluidberekeningen uitgevoerd. 
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 Aanzet evaluatieprogramma 
Om een aantal effecten van de aanpassing van de N244 te kunnen monitoren, zal een evalua-
tieprogramma worden opgesteld. Het daadwerkelijke evaluatieprogramma wordt in een later 
stadium door het bevoegd gezag opgesteld en heeft in ieder geval de volgende doelstellingen: 
• Toetsing van de daadwerkelijk optredende effecten ten opzichte van de voorspelde effec-

ten; 
• Bepalen van de noodzaak van het treffen van aanvullende mitigerende en compenserende 

maatregelen.  
 
In dit evaluatieprogramma kunnen de volgende punten worden geëvalueerd: 
• Wat zijn de daadwerkelijke verkeersintensiteiten na de aanpassing van de N244; 
• Wat zijn de effecten van de werkelijke verkeersintensiteiten op de doorstroming, de functie 

en het gebruik van de weg en de verkeersveiligheid; 
• De luchtkwaliteit en de geluidsbelasting bij verandering van de verkeersintensiteit; 
• Hoe herstellen de aangetaste orchideeën zich na de aanpassing van de N244. 
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Begrippen- en afkortingenlijst 

Akoestisch ruimtebeslag : Het oppervlak dat belast wordt met een bepaald geluidniveau. 
 

Alternatief : Een samenhangend pakket aan maatregelen dat samen een 
mogelijke oplossing vormt. 
 

Besluit Luchtkwaliteit 2005 : Het besluit is een Algemene Maatregel van Bestuur. Met het 
besluit implementeert Nederland in de Nederlandse wetgeving 
richtlijn 1999/30/EG van de Raad van de Europese Unie betref-
fende grenswaarden voor zes luchtverontreinigende stoffen, 
namelijk zwaveldioxide, stikstofdioxide en stikstofoxiden, zwe-
vende deeltjes (fijn stof), lood, koolmonoxide en benzeen. Het 
Besluit luchtkwaliteit 2005 geeft de beleidshorizon aan tot 
2010. Voor de periode vanaf 2010 moet overal aan de grens-
waarden worden voldaan. 
In het besluit staan grenswaarden, plandrempels en alarm-
drempels voor de verschillende luchtverontreinigende stoffen 
en wordt de controle van de luchtkwaliteit geregeld. 
Voor de luchtverontreiniging door zwaveldioxide, koolmonoxide 
en lood geldt dat in Nederland nauwelijks overschrijding van de 
normen wordt verwacht. Voor fijn stof moet conform Europese 
regels per 1 januari 2005 aan de grenswaarden zijn voldaan. 
Voor deze stoffen zijn daarom alleen grenswaarden en geen 
plandrempels opgenomen in het besluit. Voor stikstofdioxide en 
benzeen zijn wel plandrempels opgenomen. 
 

Bereikbaarheid : Aanduiding van de manier waarop en de tijd waarin een locatie 
te bereiken is. 
 

Bevoegd gezag : Eén of meer overheidsinstanties die bevoegd zijn om over de 
activiteit van de initiatiefnemer het besluit te nemen waarvoor 
het milieueffectrapport wordt opgesteld. In dit geval de Minister 
van Verkeer en Waterstaat. 
 

BOR : Bereikbaarheidsoffensief voor de noordelijke Randstad (BON-
Route) 
 

Capaciteit van een weg : Het maximale aantal voertuigen dat per tijdseenheid een punt 
van een weg kan passeren, waarbij sprake is van een veilige 
verkeersafwikkeling. 
 

Commissie m.e.r./Cie m.e.r. : Een landelijke commissie van onafhankelijke milieudeskundi-
gen. Zij adviseert het bevoegd gezag over de richtlijnen voor 
het milieueffectrapport en over de kwaliteit en volledigheid in 
het rapport. 
 

Compenserende maatregel : Maatregel die de nadelige invloed van een ingreep / activiteit 
compenseert door elders een positief effect te generen. 
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dB : Maat voor het geluidniveau waarbij een (frequentieafhankelijke) 

correctie wordt toegepast voor de gevoeligheid van het mense-
lijk oor.  
 

Ecologische Hoofdstructuur (EHS) : Een samenhangend netwerk van bestaande en te ontwikkelen 
natuurgebieden. Het netwerk wordt gevormd door kerngebie-
den, natuurontwikkelingsgebieden en ecologische verbindings-
zones. 
 

Externe veiligheid : Het risico dat mensen op en rond de weg lopen voor de kans 
op een ongeval door het vervoer van (gevaarlijke) stoffen over 
die weg. 
 

Flora- en faunawet : Sinds 1 april 2002 is de Flora- en faunawet van kracht. De wet 
is gericht op de bescherming van individuele soorten op natio-
naal niveau. De Flora- en Faunawet vervangt onder andere de 
Vogelwet, de Jachtwet en de soortbescherming uit de Vogel- 
en Habitatrichtlijn. In de wet zijn (nagenoeg) alle van nature in 
het wild voorkomende amfibieën, zoogdieren en vogels be-
schermt. Op 23 februari 2005 is de Flora- en Faunawet gewij-
zigd. Vanaf dit moment zijn de beschermde soorten verdeeld in 
drie categorieën: 
1. algemene soorten; 
2. overige soorten; 
3. soorten bijlage IV Habitatrichtlijn en bijlate 1 AMvB; 
Afhankelijk van de categorie moet wel of geen ontheffing wor-
den aangevraagd bij ruimtelijke ontwikkelingen, is een ge-
dragscode van toepassing. 
 

Groepsrisico (GR) : Het groepsrisico is de kans dat een groep van 10 of meer per-
sonen overlijdt door een ongeval met gevaarlijke stoffen in de 
omgeving van een transportroute. Voor het GR is er geen 
grenswaarde, maar wordt een oriënterende waarde gehanteerd 
van 10-2/N2 per jaar per kilometer, waarbij N staat voor het 
aantal slachtoffers in één ongeval.  
 
Dit betekent dat de kans dat 10 mensen overlijden door een 
ongeval met gevaarlijke stoffen, per kilometer wegvak of spoor 
maximaal één op de 10.000 per jaar (en voor 100 slachtoffers 
maximaal 1 op 1.000.000 per jaar) mag zijn. Dit is een oriënta-
tiewaarde; bij goede motivatie mag het GR de oriëntatiewaarde 
overschrijden. 
 

I/C-verhouding : De verhouding tussen de intensiteit en de capaciteit van een 
weg. 
 

MER; Milieueffectrapport : Rapport waarin de belangrijkste milieugevolgen van mogelijke 
alternatieven zijn geïnventariseerd. 
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m.e.r. : Procedure van milieueffectrapportage; bestaat uit het maken, 

beoordelen en gebruiken van het milieueffectrapport in de be-
sluitvorming.  
 

Mitigerende maatregel : Maatregel die de nadelige gevolgen voor het milieu voorkomt of 
beperkt. 
 

Natuurbeschermingswet : In de Natuurbeschermingswet 1998 is de bescherming van de 
Speciale Beschermingszones (SBZ) op grond van de Habitat- 
en Vogelrichtlijn geregeld, naast de bescherming van de Be-
schermde en Staatsnatuurmonumenten. De individuele soor-
tenbescherming van de Habitat- en Vogelrichtlijn is geregeld in 
de Flora- en Faunawet. 
De Europese Habitatrichtlijn richt zich op de bescherming van 
habitattypen (natuurtypen) waarvoor Europa op wereldschaal 
een bijzondere verantwoordelijkheid draagt. In dit kader zijn 
voor de Habitatrichtlijn SBZ’s aangemeld voor bijzondere habi-
tats en/of bijzondere planten- en dierensoorten. Als deze SBZ’s 
worden aangewezen door Brussel dan vallen ze onder de Na-
tuurbeschermingswet 1998, tot die tijd heeft de Habitatrichtlijn 
rechtstreekse werking. 
 

NO2 : Stikstofoxiden, veroorzaker van onder meer verzuring. 
 

Onderliggend wegennet : Alle niet rijkswegen. 
 

Plaatsgebonden risico (PR) : Het plaatsgebonden risico wordt bepaald door de kans dat een 
onbeschermd persoon (die zich permanent op de betreffende 
locatie zou bevinden) overlijdt door een ongeval met het trans-
port van gevaarlijke stoffen. De grenswaarde voor het PR is 
gesteld op 10-6 per jaar. Dit wil zeggen dat de kans op overlij-
den als gevolg van een ongeval met het vervoer van gevaarlij-
ke stoffen op een bepaalde locatie maximaal 1 op 1.000.000 
per jaar mag bedragen. 
 

PMI : Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur 
 

Richtlijnen : Voor het project geldende, inhoudelijke eisen waaraan het 
MER moet voldoen; deze hebben onder andere betrekking op 
de te beschrijven alternatieven en (milieu)effecten. 
 

Structuurvisie : Een door de provincie opgesteld plan voor een deel van de 
provincie waarin de ruimtelijke ordening is vastgelegd. 
 

Versnippering : Milieuthema gericht op de effecten van doorsnijdingen van de 
(natuurlijke) ruimte. 
 

Verstoring : Milieuthema gericht op de effecten van verstoring van ecosys-
temen en woon- en leefmilieu als gevolg van geluid, licht en 
trillingen. 
 

Vrije rijtijd : De vrije rijtijd is de tijd die nodig is om van A naar B te komen 
bij een gemiddelde snelheid van 100 km/uur. Gemeten is de 
verhouding tussen de werkelijk gemiddelde rijtijd en de vrije 
rijtijd. 
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Wet geluidhinder : De Wet geluidhinder voorziet in verschillende grenswaarden 

voor de toetsing van de maximaal toelaatbare geluidsbelasting. 
Deze grenswaarden met betrekking tot wegverkeerslawaai zijn 
onder andere afhankelijk van de vraag of het om een nieuwe 
weg gaat of om de aanpassing van een bestaande weg. Bij de 
A9 gaat het om uitbreiding van een bestaande weg. 
Bij een aanpassing van de weg is van belang of de toename 
van het geluidsniveau meer of minder dan 2,0 dB(A) bedraagt. 
Alleen bij een hogere waarde dan 2,0 dB(A) is wettelijk sprake 
van aanpassing van de weg.  
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