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1 zorg De rotonde zit kort op de brug zelf.
Vrachtauto's komen dan met het
opdraaien over de andere weghelft.
Kant de rotonde meer naar het
noorden?"

15-3-2021
10:53

Ontwerp Automobilist Bedankt voor uw reactie. De brug en de toerit zijn zo ontworpen dat
vrachtwagens voldoende ruimte hebben om de bocht te maken en niet
op de andere weghelft komen. De provincie Noord-Holland heeft
ervoor gekozen om de turborotonde aan te leggen; dat is een
dubbelbaans rotonde vergelijkbaar als de oude.

2 suggestie Weg met de dodelijk saaie neutrale
kleur! Er zijn meer dan genoeg vorm-
en fantasieloze gevallen opgericht.
Stijlvolle kleuren is het motto,
bijvoorbeeld Rijkswaterstaat groen
(donkergroen passend in het
landschap)

13-3-2021
17:15

Ontwerp Automobilist Bedankt voor uw reactie. De provincie Noord-Holland wil dat de brug
past bij de andere bruggen in de omgeving. Daarom is gekozen voor
neutrale kleuren. De vorm van de brug kunt u zien op de afbeeldingen.

3 zorg Bij de suggestie van een
ongellijkvloerse kruising van de
fietspaden zoals de heer van
Woerkom en ik aandragen is niet
allen het ontwerp maar ook de
veiligheid heel belangrijk. Hierom ook
deze ""denk mee"" ingevuld en nu
met nadruk op veiligheid. Mvrg.
Gerard de Boer

12-3-2021
13:42

Veiligheid Omwonende Bedankt voor uw reactie. Provincie Noord-Holland onderzoekt
momenteel de fietsoversteek, dit duurt langer dan verwacht. We streven
ernaar eind juni 2021 het onderzoek te hebben afgerond en zullen u
dan weer informeren.

4 suggestie Bij de bouw van de prinses Amalia
brug nabij Knollendam is er eerst een
tijdelijk brug geplaatst naast de
bestaande. Hierna is de brug gesloopt
en op dezelfde locatie een nieuwe
gebouwd. Kan deze bouwmethode
hier ook overwogen worden?
Hierdoor kan de infrastructuur
hetzelfde blijven in de eindsituatie.
mvgr Gerard de Boer"

12-3-2021
13:39

Ontwerp Omwonende Bedankt voor uw reactie. De provincie Noord-Holland heeft ervoor
gekozen om in plaats van een tijdelijke brug direct een nieuwe brug te
bouwen omdat het grondwerk en de investering van een tijdelijke
beweegbare brug erg groot is. De bestaande brug blijft in de bouwfase
bestaan om de verbinding te behouden tijdens de bouw. Hiermee
zorgen we ervoor dat deze belangrijke regionale verbinding bereikbaar
blijft en het is daarnaast de meest economische oplossing.
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5 suggestie Ik wil graag de suggestie delen om
twee kruisingsvrije fietspad
oversteken aan te leggen. Ik heb
hiervoor een link die luidt:
https://strava.app.link/QEMjYca2yeb.
Hierop kunt u zien hoe ik gelopen
ben en hopelijk de bij gemaakte
foto's bekijken. Mocht dit niet lukken
verneem ik graag een email adres
waar ik de foto's naar toe kan mailen.
Daarnaast ben ik bereid om bij  de
verder uitwerking mee te helpen.
mvrg. Gerard de Boer"

12-3-2021
13:19

Ontwerp Fietser Bedankt voor uw reactie, we gaan dit bekijken. Wij danken u hartelijk
voor uw moeite voor deze bijdrage.

6 suggestie Wellicht een extra (blauwe)
wachtstrook aanleggen zoals bij de
brug/rotonde Kerkweg/n249 in Anna
Paulowna, teneinde te voorkomen dat
het wachtende verkeer voor een
openstaande brug de rotonde bij het
Avia tankstation blokkeert. Nu is dat
regelmatig het geval.

12-3-2021
11:35

Ontwerp Automobilist Wij hebben uw voorstel en de situatie bij Anna Paulowna bekeken. Uit
onderzoek blijkt dat de inrichting bij Anna Paulowna onvoldoende
werkt. De provincie Noord-Holland gaat extra bebording plaatsen om
de rotonde vrij te houden.

7 vraag Onze aansluiting komt in een bocht,
dit word nog gevaarlijker dan het nu
al is. Zijn er andere suggesties welke
veiliger zijn.(eventueel een
invoegstrook) of een soort b weg naar
de twee zwanen brug??

10-3-2021
19:40

Veiligheid Omwonende We zijn bezig met het bepalen van een andere locatie van de oprit. U
wordt hiervoor persoonlijk benaderd.

8 suggestie locatie bouwkeet / bouwterrein 10-3-2021
19:40

Overig Omwonende Bedankt voor uw reactie
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9 suggestie een goede veilige oplossing om de
fietsers de oprit te laten kruisen is
gebruikmaken van een
fietstunnel/onderdoorgang. oprit iets
verhogen of op hoogte verlengen
geeft ruimte voor een tunnel. dit kan
ook aan de andere kant van de
rotonde onder de afrit van de N9
door.

10-3-2021
19:38

Ontwerp Automobilist Bedankt voor uw reactie. Provincie Noord-Holland onderzoekt
momenteel de fietsoversteek, dit duurt langer dan verwacht. We streven
ernaar eind juni 2021 het onderzoek te hebben afgerond en zullen u
dan weer informeren.

10 suggestie Doorsteek tussen fietspad en
parallelweg verbreden.

10-3-2021
19:37

Veiligheid Fietser Bedankt voor uw reactie. De provincie Noord-Holland verbreedt de
doorsteek.

11 suggestie De 3 bochten in fietspad breder. Zeg
maar 4 meter. Dit zorgt bij
winterdiensten voor minder door de
berm rijden en omdat de fietsers daar
omkijken naar verkeer slingeren
fietsers daar ook vaak een beetje. Dan
is een iets breder fietspad in de 2
bochten tussen de nieuwe brug en de
oversteek en de bocht na de rotonde
veiliger. Rond feb 2021 was het
tussen de fietstunnel en de 2
zwanenbrug erg vies op fietspad
omdat de zoutstrooiers en schuivers
de bocht in fietspad niet netjes
namen.

10-3-2021
19:33

Veiligheid Fietser Nogmaals, bedankt voor uw reactie. Provincie Noord-Holland
onderzoekt momenteel de fietsoversteek inclusief de toe-rit met
bochten, dit duurt langer dan verwacht. We streven ernaar eind juni
2021 het onderzoek te hebben afgerond en zullen u dan weer
informeren.

12 vraag is de bocht ontworpen voor lange
voertuigen?

10-3-2021
18:52

Ontwerp Automobilist Bedankt voor uw reactie. Ja, de bocht is ontworpen voor lange
voertuigen.
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13 suggestie Overweging 1: Een (schijn-)drempel
verbetert het zicht voor de fietsers
niet. Zowel overweging 2 (krappe
bocht voor auto's) als overweging 3
(meer haakse toegang tot oversteek
voor fietsers) doen dat wel.

10-3-2021
16:42

Ontwerp Fietser Aanvullend hierop willen wij aangeven dat we uw mening ter
overweging meenemen. De Provincie Noord-Holland onderzoekt
momenteel de fietsoversteek, dit duurt langer dan verwacht. We streven
ernaar eind juni 2021 het onderzoek te hebben afgerond en zullen u
dan weer informeren. Overigens is het zo dat de fietspaden zoals wij die
als provincie aanleggen voldoen aan de landelijke eisen en richtlijnen
daartoe.

14 suggestie Het zicht op auto's vanaf de brug is
erg matig. Dat is nu beter door een
spiegel. Nu de rotonde
gereconstrueerd wordt, kan er
wellicht een veiligere oversteek met
beter zicht voor fietsers gemaakt
worden.

10-3-2021
16:40

Ontwerp Fietser De provincie Noord-Holland heeft ervoor gekozen om een
turborotonde aan te leggen, dat is een dubbelbaans rotonde
vergelijkbaar met de huidige. Dit betekent dat deze fietsoversteek
inderdaad anders zal worden ingericht, met beter zicht voor fieters.

15 suggestie Overweging 1: Een (schijn-)drempel
verbetert het zicht voor de fietsers
niet. Zowel overweging 2 (krappe
bocht voor auto's) als overweging 3
(meer haakse toegang tot oversteek
voor fietsers) doen dat wel.

10-3-2021
16:23

Ontwerp Fietser Aanvullend hierop willen wij aangeven dat we uw mening ter
overweging meenemen. De Provincie Noord-Holland onderzoekt
momenteel de fietsoversteek, dit duurt langer dan verwacht. We streven
ernaar eind juni 2021 het onderzoek te hebben afgerond en zullen u
dan weer informeren. Overigens is het zo dat de fietspaden zoals wij die
als provincie aanleggen voldoen aan de landelijke eisen en richtlijnen
daartoe.

16 suggestie overweging 1 lijkt me goed 10-3-2021
16:11

Veiligheid Fietser Bedankt voor uw reactie.

17 zorg Is de bocht rechtsaf de brug op niet
weer te krap voor vrachtwagens?

10-3-2021
14:22

Ontwerp Automobilist Bedankt voor uw reactie. De bocht is ontworpen voor lange en zware
voertuigen.
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18 suggestie Het VO met daarop de aangepaste
turbo rotonde lijkt een betere
toegang qua bochtstraal tot de brug
te geven vanaf richting Callantsoog
dan de variant met de ovonde. Bij de
ovonde lijkt het erop dat de
brugleuningen tot in de rijbaan
doorsteken waardoor het
vrachtverkeer zich klem zal rijden. Uit
dien hoofde lijkt de variant turbo
rotonde een betere oplossing voor de
verkeersafwikkeling

22-3-2021
13:49

Ontwerp Automobilist Bedankt voor uw reactie. Inmiddels kunnen wij u beantwoorden dat de
provincie Noord-Holland een turborotonde gaat aanleggen, met een
betere aansluiting op de nieuwe brug.

19 zorg Straks vele 10-tallen jaren genieten
van een nieuwe brug en een onveilige
verkeerssituatie. Fietsen zal steeds
meer gaan gebeuren. Waarom?
Elektrische fietsen worden goedkoper,
de mensen zullen hierdoor minder
snel het OV nodig hebben. Uit de
plannen concludeer ik dat veiligheid
minder belangrijk is dan geld. De
besparing van extra beetje kosten
voor een fietstunnel wegen blijkbaar
zwaarder dan het voorkomen van
(vele?) letsels door ongelukken of
zelfs dodelijke ongelukken. Het lijkt
wel 1936.

21-3-2021
08:20

Veiligheid Automobilist Bedankt voor uw reactie. Provincie Noord-Holland onderzoekt
momenteel de fietsoversteek, dit duurt langer dan verwacht. We streven
ernaar eind juni 2021 het onderzoek te hebben afgerond en zullen u
dan weer informeren.

20 vraag Blijft de door vaarthoogte van de
brug gelijk ? Zo ja vanwaar deze in
verband oponthoud van verkeer en
hubdienste bij openen van de brug
voor vracht en plezier vaart

Overlast Schipper Bedankt voor uw reactie. De brug behoudt dezelfde doorvaarthoogte.
Verhogen van de doorvaarthoogte is helaas niet mogelijk in verband
met aanliggend wegennet.
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21 suggestie In de getoonde oplossingen blijft het
gevaarlijk voor fietsers. Kan het
hoogteverschil gebruikt worden voor
een fietstunnel onder de ovonde
door naar het viaduct?

18-3-2021
10:31

Veiligheid Fietser Bedankt voor uw reactie. Provincie Noord-Holland onderzoekt
momenteel de fietsoversteek, dit duurt langer dan verwacht. We streven
ernaar eind juni 2021 het onderzoek te hebben afgerond en zullen u
dan weer informeren.

22 zorg De fietsers moeten in alle 3 de
voorstellen een aantal keren grote
hoogteverschillen 'overbruggen".
Daarbij wordt de bocht om weer op
het viaduct te komen ook scherp. Ga
me met het voorstel van een
inspreker om een tunnel in te passen

18-3-2021
10:17

Ontwerp Fietser Bedankt voor uw reactie. Provincie Noord-Holland onderzoekt
momenteel de fietsoversteek, dit duurt langer dan verwacht. We streven
ernaar eind juni 2021 het onderzoek te hebben afgerond en zullen u
dan weer informeren.


