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Voor u ligt een advies om tot een veilige en toekomstbestendige hoofdverkeerstructuur voor Sint Pancras te komen. Dit advies is het resultaat 

van een intensief, interactief én digitaal traject met de inwoners, de Dorpsraad en de Fietsersbond. De gemeente heeft de digitale 

bijeenkomsten gefaciliteerd. Het doel van het participatietraject was om tot realistische en gedragen oplossingen te komen die de 

hoofdverkeersstructuur van het dorp verbeteren en bijdragen aan het verminderen van de problemen die inwoners ervaren. Tussen september 

2020 en februari 2021 zijn hiervoor zes bijeenkomsten georganiseerd waarin vanuit een brede blik samen met het dorp is toegewerkt naar de 

geadviseerde maatregelen in dit rapport.

Op basis van meerdere onderzoeken blijkt dat de huidige verkeerssituatie goed is te verklaren op basis van de ruimtelijke structuur en andere 

kenmerken. Deze verkeerssituatie brengt echter knelpunten met zich mee ten aanzien van onder andere de verkeersveiligheid, doorstroming en 

de positie van kwetsbare verkeersdeelnemers zoals fietsers en voetgangers. Om deze knelpunten het hoofd te bieden zijn eerst vier leidende 

principes ten aanzien van de hoofdverkeersstructuur samen met het dorp geformuleerd:

• Fietser en voetganger krijgen meer ruimte, ook als dit ten koste gaat van de auto;

• De hoofdverkeersstructuur krijgt een eenduidige, veilige en herkenbare inrichting;

• Focus maatregelen op verbetering van de bestaande hoofdverkeersstructuur in plaats van nieuwe infrastructuur toe te voegen;

• Het doorgaande karakter van de Bovenweg wordt minder benadrukt door aantrekkelijke verblijfsgebieden langs de Bovenweg te creëren.

Deze principes zijn van toepassing op de hoofdverkeersstructuur. De hoofdverkeersstructuur voor fietsverkeer bestaat uit de Bovenweg, 

Twuyverweg, A.V.H. Destreelaan, Gedempte Veert, Oosterdijkje, Benedenweg en het Daalmeerpad. De hoofdverkeersstructuur voor auto

bestaat uit de Bovenweg, Twuyverweg, De Helling, een stukje Benedenweg en Kruissloot. Dit zijn de meest gebruikte ontsluitingsroutes van het 

dorp. De Spanjaardsdam en Vronermeerweg (bij weghalen doseerpaal) gaan na het doortrekken van de Punt naar de rotonde Nauertogt naar 

verwachting bijdragen aan een vermindering van de autodruk op het noordelijk deel van Sint Pancras. 

Om tot de gewenste hoofdverkeersstructuur te komen worden in dit rapport tien maatregelen geadviseerd. Vanwege de verscheidenheid van de 

ervaren problemen is het duidelijk dat er niet één maatregel is die de problemen in het dorp oplost. De maatregelen betreffen optimalisaties van 

de bestaande infrastructuur die stap voor stap bijdragen aan een betere, veiligere verkeerssituatie op de hoofdverkeersstructuur. We adviseren 

eerst de huidige infrastructuur te optimaliseren en geen nieuwe oostelijke ontsluiting te realiseren omdat deze onvoldoende bijdraagt aan het 

oplossen van de ervaren problemen en nieuwe problemen in het dorp creëert. 

In dit rapport is vastgelegd waar en wat voor type maatregelen worden geadviseerd om de hoofdverkeersstructuur van het dorp te verbeteren. 

Het is in dit participatietraject duidelijk geworden dat de verkeerssituatie in Sint Pancras een onderwerp is dat leeft. Voor het vervolg adviseren 

we om de inwoners te blijven betrekken bij de nadere uitwerking van de maatregelen om zo draagvlak voor de oplossingen te behouden. 
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Foto: kruispunt  Kruisbosweg –

Bovenweg vanaf de Bovenweg. 



Bestuursakkoord 2018-2022

‘Verkeersafwikkeling in Sint Pancras wordt onderzocht 

middels een herkomst en bestemmingsonderzoek (heel 

Langedijk). Gestreefd wordt naar realisatie van het 

weghalen van de druk op de Bovenweg door het 

verkeer gebruik te laten maken van een nieuwe oost-

west verbinding, bijvoorbeeld door het doortrekken van 

De Helling.’
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Inleiding | aanleiding en leeswijzer

Aanleiding

Voor u ligt een advies om tot een veilige en toekomstbestendige 

verkeerstructuur voor Sint Pancras te komen. Dit advies is het 

resultaat van een intensief, interactief én digitaal traject met de 

inwoners, de Dorpsraad en de Fietsersbond. De gemeente heeft 

de digitale bijeenkomsten gefaciliteerd. Het doel van het 

participatietraject was om tot realistische en gedragen 

oplossingen te komen die de hoofdverkeersstructuur van het dorp 

verbeteren en bijdragen aan het oplossen de problemen die 

inwoners ervaren. 

De directe aanleiding komt uit het bestuursakkoord 2018-2022. In 

het bestuursakkoord geeft de gemeente aan dat de 

verkeersafwikkeling van het dorp wordt onderzocht en dat wordt 

gestreefd naar het weghalen van de druk op de Bovenweg, de 

belangrijkste en drukste ontsluitingsroute van het dorp. De 

gemeente heeft voor het verbeteren van de verkeerssituatie op de 

hoofdverkeerstructuur in Sint Pancras een bedrag beschikbaar 

gesteld. 

Er is voor dit rapport geput uit reeds uitgevoerde onderzoeken en 

input vanuit het dorp. Dit rapport laat zien wat de wensen van het 

dorp zijn, wat de visie is op de toekomstige 

hoofdverkeersstructuur van het dorp en welke maatregelen 

Sweco adviseert om tot deze hoofdverkeersstructuur te komen.

Leeswijzer

Dit rapport leest als een uitgebreide samenvatting van het 

participatietraject waarin samen met inwoners tot de gewenste 

verkeersstructuur en maatregelenpakket is gekomen. Het rapport 

geeft eerst een samenvatting van het participatietraject en geeft 

daarna een toelichting op eerder uitgevoerde onderzoeken. 

Vervolgens wordt de huidige verkeerssituatie en de problemen in 

het dorp beschreven. Daarna volgt een visie op de gewenste 

verkeersstructuur: wat zijn straks de belangrijkste routes in en 

naar het dorp? Hiervoor zijn een viertal principes opgesteld. Deze 

principes vormen de basis voor te nemen maatregelen ter 

verbetering van de hoofdstructuur van het dorp. Dit rapport sluit af 

met een advies over de te nemen maatregelen en het 

vervolgproces.
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Inleiding | participatietraject in één oogopslag

Het doel van het participatietraject was om inzicht te krijgen in problemen die inwoners ervaren 

en welke oplossingen zij daarvoor zien. Het traject bestond uit 6 bijeenkomsten. Hierna volgt een 

korte toelichting. De resultaten van het participatietraject zijn integraal verwerkt in dit rapport. 

Informatiebijeenkomst 24 september 2020

Tijdens de informatiebijeenkomst zijn de resultaten van het onderzoek naar doorgaand verkeer 

en de online enquête gepresenteerd. Op basis van deze resultaten zijn samen met inwoners de 

7 belangrijkste thema’s bepaald voor wat betreft de verkeerssituatie in Sint Pancras.

Problemen en oplossingsrichtingen 22 oktober en 5 november 2020

Tijdens de 2e digitale bijeenkomst is samen met  circa 70 inwoners verder gepraat over de 

problemen aan de hand van de 7 thema’s met bijbehorende stellingen. Inwoners hebben de 

problemen verder geduid en aangegeven welke oplossingsrichtingen ze wel en niet wenselijk 

vinden. Op basis van de deze sessie zijn 3 opgaven geformuleerd, zie tekstkader hiernaast.

Uitwerking oplossingsrichtingen 12 november 2020

Tijdens de 3e digitale bijeenkomst is samen met een afvaardiging van circa 15 inwoners 

doorgepraat over de 3 centrale opgaven. Tijdens deze bijeenkomsten zijn door inwoners 

concrete oplossingen aangedragen voor de 3 opgaven. 

Uitwerking plan en toets klankbord 17 december 2020

Sweco heeft na 3e bijeenkomst alle aangedragen oplossingen geanalyseerd, samengevoegd en 

beoordeeld. Er is hierbij gelet op het probleemoplossend vermogen van de aangedragen 

oplossingen en de ruimtelijke inpassing en technische uitvoerbaarheid. Dit heeft geresulteerd in 

een lijst met voorlopige maatregelen. 

Reacties op conceptplan en presentatie 14 januari 2021

In januari hebben inwoners via verschillende fysieke en digitale kanalen een maand lang kunnen 

reageren op de voorlopige maatregelen. Sweco heeft ook de voorlopige maatregelen 

gepresenteerd tijdens een digitale bijeenkomst. Naar aanleiding van de reacties van de inwoners 

is het conceptmaatregelenpakket aangepast, definitief afgerond en besproken met de Dorpsraad.

De 7 thema’s:

• Inrichting wegen en ruimtegebrek

• Verkeersveiligheid en snelheid

• Positie fietser en voetganger

• Routes van en naar het dorp

• Parkeren op en langs de rijbaan

• Kwaliteit van de leefomgeving

• Hoe omgaan met de woningbouwopgave en 

inbreidingslocaties

3 opgaven voor Sint Pancras:

1. Hoe gaan we de hoofdontsluiting voor 

fietsers en auto’s verbeteren zodat het dorp 

goed bereikbaar blijft? 

2. Hoe valt het voetgangers- en fietsverkeer 

binnen Sint Pancras zo te faciliteren dat dit 

een aantrekkelijk alternatief vormt voor de 

autoverplaatsingen in het dorp en naar de 

buurgemeenten? 

3. Hoe zorgen we voor een eenduidige en 

verkeersveilige inrichting van de 

wegenstructuur binnen het dorp? 

Principes nieuwe verkeersstructuur:

• We zetten fiets en voetganger centraal;

• We zorgen voor een eenduidige en 

verkeersveilige inrichting van de 

hoofdstructuur;

• We zetten in op het verbeteren van de 

huidige hoofdstructuur;

• We onderzoeken de mogelijkheid om meer 

verblijfsgebieden langs de hoofdstructuur te 

creëren.

sep

okt

nov

dec

jan

2020

2021
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Inleiding | eerdere studies ontsluiting Sint Pancras

Eerdere studies

Er zijn al meerdere studies uitgevoerd naar de ontsluitingsstructuur 

van Sint Pancras. In de jaren ’70 zijn er plannen geweest voor een 

Oostelijke Randweg in het verlengde van de Westelijke Randweg 

richting de Beverkoog. In de jaren ’90 heeft een regionaal plan voor 

een  nieuwe verbinding tussen de N242 over het kanaal richting de 

Spanjaardsdam en N245 de eindstreep niet gehaald. In plaats 

daarvan is er in 2003 voor gekozen om De Helling op de N245 aan 

te sluiten. 

Bij het opstellen van het Verkeer en Vervoerplan Langedijk in 2009 

werd geconstateerd dat de aansluiting van De Helling op de N245 

niet het gewenste effect had, omdat de drukte op de Benedenweg 

sterk toenam. In 2013 zijn in een studie meerdere 

ontsluitingsvarianten zoals het doortrekken van De Helling richting 

de Bovenweg en een Westelijke Randweg onderzocht om dit op te 

lossen. 

Tegelijkertijd werd op basis van het verkeersmodel geconstateerd 

dat de drukte in het dorp voornamelijk door bestemmingsverkeer 

wordt veroorzaakt en niet door doorgaand verkeer. Om die reden 

heeft de aanleg van een randweg een beperkt effect op de drukte die 

inwoners in het dorp ervaren. Om deze constatering te toetsen is in 

2019 een uitgebreid kentekenonderzoek uitgevoerd naar doorgaand 

verkeer in Sint Pancras en de andere kernen van Langedijk. 

Onderzoek doorgaand verkeer Sint Pancras

In juni 2019 is door middel van kentekenonderzoek onderzoek 

gedaan naar doorgaand verkeer in de verschillende kernen in 

Langedijk. In Sint Pancras zijn op zes locaties alle in- en uitgaande 

motorvoertuigen geregistreerd, zie volgende pagina.
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Inleiding | onderzoek doorgaand verkeer

Op basis van het onderzoek is het volgende geconcludeerd:

• Sint Pancras kent relatief weinig doorgaand verkeer. De meeste 

auto’s komen uit het dorp of moeten er naartoe;

• De Vronermeerweg heeft, ondanks de doseerpaal, het hoogste 

aandeel doorgaand verkeer, maar betreft een relatief  laag aantal 

ritten;

• De route Kruissloot – Bovenweg – Herenweg wordt buiten de 

spitsen gebruikt als doorgaande route;

• De Kruissloot en Twuyverweg zijn de belangrijkste 

ontsluitingsroutes voor Sint Pancras;

• Op De Helling rijden minder voertuigen en is het aandeel  

doorgaand verkeer aanzienlijk lager dan op de Kruissloot;

• Een deel van het ‘doorgaand verkeer’ in Sint Pancras betreft auto’s 

van en naar onder andere Broek op Langedijk.

Kortom, de ervaren verkeersdrukte wordt met name veroorzaakt door 

herkomst- en bestemmingsverkeer en intern verkeer. Dit betekent ook 

dat het weghalen van de druk op de Bovenweg niet wordt opgelost 

met een nieuwe noordelijke randweg of oostelijke ontsluiting. Een 

noordelijke randweg is met name interessant voor doorgaand verkeer 

tussen Broek op Langedijk en de Vroonermeer / N245. Uit de tabel op 

deze pagina blijkt dat het aandeel doorgaand verkeer op deze routes 

relatief en in absolute zin beperkt is.

Een oostelijke ontsluiting via de Beverkoog is in 2017 onderzocht. Een 

nieuwe oostelijke ontsluiting zorgt er voor dat een deel van het verkeer 

uit de wijken ten oosten van de Bovenweg niet langer gebruik hoeven 

te maken van de Bovenweg en Twuyverweg om richting de N242 te 

rijden. Echter, deze verbinding creëert ook een nieuwe ‘sluiproute’ 

tussen de Beverkoog, N242 en de N245. Daarnaast zorgt deze 

verbinding ook voor een zwaardere belasting van onder andere de 

Magnolialaan en Dijkstalweg. Met oog op de leefbaarheid van het dorp 

is dit onwenselijk.



HUIDIGE 

SITUATIE

Beschrijving huidige 

verkeerssituatie en 

ervaren knelpunten

Foto: Noordeinde vanaf Kerkplein
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Huidige situatie | verkeersstructuur en verkeersproductie

Ontstaan verkeersstructuur (bron: Historische Vereniging Sint Pancras)

Al sinds het ontstaan van Sint Pancras is het wegverkeer tussen 

Alkmaar, Langedijk en Schagen een lange tijd aangewezen op de 

enige doorgaande verbinding in het gebied: de route Herenweg, 

Bovenweg, Twuyverweg en verder via de Dorpsstraat van Langedijk 

noordwaarts. Deze oude structuur van het dorp is anno 2021 nog goed 

herkenbaar. De spil wordt gevormd door de Bovenweg, met parallel 

daaraan de Benedenweg en de A.V.H. Destreelaan. In het noorden is 

nog steeds de Twuyverweg de belangrijkste ‘uitgang’ van het dorp. 

Binnen het dorp zijn er enkele oost-west verbindingen ontstaan. De 

charme die deze oude structuur het dorp geeft, is tegelijkertijd ook een 

knelpunt voor het moderne verkeer. Terwijl in de omgeving nieuwe 

ontsluitingswegen en fietspaden worden aangelegd om het 

toegenomen verkeer te faciliteren, bleef de verkeersstructuur in Sint 

Pancras grotendeels hetzelfde. Tegelijkertijd nam het aantal inwoners 

en het autobezit sterk toe. Het toegenomen verkeer over de oude 

wegenstructuur met smalle wegen en het ontbreken van fietspaden en 

looproutes zorgt ervoor dat veel inwoners de verkeerssituatie niet 

meer veilig en leefbaar vinden. 

Verkeersproductie Sint Pancras

Inmiddels telt Sint Pancras circa 2.500 huishoudens en bijna 6.500 

inwoners. Deze inwoners generen op basis van landelijke kencijfers 

zo’n 15.000 autoritten per dag (gemiddeld 6 ritten per huishouden). Dit 

aantal sluit goed aan bij de uitkomsten van het kentekenonderzoek in 

2019 (blz. 8) waar bijna 15.000 motorvoertuigen per dag zijn 

geregistreerd. De 15.000 autoritten bestaan voor een deel uit interne 

verplaatsingen (ritten binnen het dorp) en externe verplaatsingen 

(ritten naar buiten het dorp). Beide maken voor een groot deel gebruik 

van dezelfde wegen: de Bovenweg, Twuyverweg, delen van de 

Benedenweg, Kruissloot en De Helling.

6.500

circa 15.000 autoritten per dag

=

2.500 
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Huidige situatie | verkeersintensiteiten

2.500 mvt Uit verschillende tellingen blijkt dat op de meeste 

locaties de avondspits (16-18 uur) het drukst is. Tijdens 

het drukste uur in de spits rijdt er maximaal 10% van 

het totaal aantal voertuigen per werkdag, zo blijkt uit de 

tellingen. Op de Bovenweg (ter hoogte van de 

Kruissloot) komt dit neer op ongeveer 550 auto’s tijdens 

het drukste uur, oftewel circa 10 per minuut. Op de 

Twuyverweg richting Broek op Langedijk komt dit neer 

op circa 300 auto’s tijdens het drukste uur, oftewel 5 per 

minuut. 
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Huidige situatie | hoofdroutes fiets en auto

Huidige routes fietsverkeer

Inwoners zien de Twuyverweg, Bovenweg, Noordeinde, 

Benedenweg, Daalmeerpad, A.V.H. Destreelaan, Dijkstalweg, 

Oosterdijkje, Magnolialaan, Kastanjelaan, Boeterslaan en -pad 

en de Kruissloot als belangrijkste fietsroutes van het dorp. 

Zoals op de kaart is te zien is er een grote overlap met de 

hoofdstructuur voor de auto.  

De A.V.H. Destreelaan, Bovenweg, Daalmeerpad en Kruissloot 

zijn de belangrijkste fietsroutes naar Alkmaar. Via het 

Oosterdijkje is de fietsroute naar Heerhugowaard en via de 

Twuyverweg wordt naar Broek op Langedijk gefietst. 

Huidige routes autoverkeer

De inwoners zien de Twuyverweg, Bovenweg, Noordeinde, De 

Helling, Kruisbosweg, Benedenweg tussen Noordeinde en De 

Helling en de Kruissloot als de belangrijkste routes voor het 

autoverkeer. Daarnaast heeft volgens sommige inwoners ook 

de Spanjaardsdam een functie als ontsluitingsweg. Uit het 

onderzoek naar doorgaand verkeer blijkt dat deze weg 

aanzienlijk minder wordt gebruikt dan bijvoorbeeld de 

Twuyverweg, De Helling of Kruissloot, maar voor sommige 

inwoners van het dorp wel fungeert als ontsluitingsweg. 

De Bovenweg en Twuyverweg wordt, ondanks het gebrek aan 

ruimte op de meeste wegvakken, beschouwd als de meest 

logische ontsluitingsweg. De overige wegen binnen Sint 

Pancras zijn smaller en nog minder geschikt als 

ontsluitingsroute.
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Huidige situatie | wat leeft onder de inwoners?

In de zomer van 2020 hebben de gemeenten Langedijk en 

Heerhugowaard een online enquête uitgevoerd in het kader van het 

Omgevingsprogramma Mobiliteit. Hierin zijn alle inwoners gevraagd 

naar de knelpunten die zij ervaren op het gebied van verkeer. Vanuit 

Sint Pancras hebben bijna 120 inwoners gezamenlijk 213 meldingen 

gedaan over de verkeerssituatie. Op de kaart is de locatie van de 

meldingen te zien. De belangrijkste thema’s zijn hieronder 

samengevat. Hierin valt op dat bij alle verkeersdeelnemers 

(uitgezonderd OV) verkeersveiligheid gecombineerd met inrichting en 

ruimtegebrek en drukte een onderwerp is dat leeft. Op de volgende 

pagina’s volgen enkele voorbeelden.

• Geen OV richting Heerhugowaard

• Omweg naar Alkmaar

• Te lage frequentie bus

• Verkeersveiligheid

• Parkeren

• Drukte

• Verkeersveiligheid

• Inrichting en ruimtegebrek

• Hard rijdende auto’s

• Verkeersveiligheid

• Inrichting en ruimtegebrek
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Huidige situatie | wat leeft verder onder de inwoners?

Inrichting hoofdstructuur, voorrangssituatie en te hard rijden

Inwoners geven aan dat de inrichting van met name de 

Bovenweg en Twuyverweg niet overal eenduidig en herkenbaar 

is: hoe hard mag ik rijden? wie heeft er voorrang? Met name op 

de Twuyverweg en het zuidelijk deel van de Bovenweg wordt te 

hard gereden. 

De voorrangssituatie op het oude lint langs de Bovenweg verschilt 

van de voorrangssituatie op de Twuyverweg, Kruissloot en De 

Helling. De hoofdstructuur is ook qua materialisatie op 

verschillende manieren ingericht. De kleur en type bestrating van 

de rijbaan varieert: asfalt, streetprint of klinkers. Al deze 

verschillende kenmerken zorgen er voor dat het voor 

weggebruikers niet altijd duidelijk is welk gedrag word gevraagd.

Een aantal jaar geleden is de voorrangssituatie aangepast zodat 

de Bovenweg voorrang heeft op de zijwegen. Dit geldt echter niet 

voor alle zijstraten. Op de Twuyverweg (in het verlengde van de 

Bovenweg) en op het Kerkplein blijven de kruispunten 

gelijkwaardig en heeft verkeer van rechts voorrang. 

De voorrangsregels worden dus niet overal in het dorp 

consequent toegepast. Gezien de lokale context is dit echter goed 

te verklaren. Het verkeer in de zijstraten en de Bovenweg hebben 

slecht zicht op elkaar en er is weinig ruimte. De inritconstructies 

op de zijwegen langs de Bovenweg zorgen er voor dat verkeer 

vanaf de zijwegen weet dat zij altijd voorrang moeten verlenen op 

het verkeer op de Bovenweg. Op het Kerkplein en de 

Twuyverweg is de situatie overzichtelijker. Verkeer op de 

Twuyverweg en de zijwegen zien elkaar aankomen waardoor ze 

ook voorrang aan elkaar kunnen verlenen. Op het herstellen van 

de oorspronkelijke voorrangssituatie langs de Bovenweg is door 

inwoners tijdens het participatietraject afwijzend gereageerd.

Bereikbaarheid voorzieningen

Enkele belangrijke dorpsvoorzieningen bevinden zich langs de 

Bovenweg (woonzorgcomplex, zorgcentrum, winkels en school) 

en De Helling (gezondheidscentrum). Het ontbreekt tussen de 

Gedempte Veert en Benedenweg deels aan een voetpad. 

Inwoners zijn hierdoor gedwongen op de rijbaan te lopen. Omdat 

de Helling ook een ontsluitingsroute voor het autoverkeer van en 

naar de N245 is dit een verkeersveiligheidsknelpunt. Ook de 

winkelvoorzieningen, het woonzorgcomplex Molenhoeve en 

zorgcentrum De Volle Aandacht langs de Bovenweg zijn voor 

voetgangers moeizaam bereikbaar. Langs de Bovenweg is wel 

een stoep, maar deze is vaak niet breed genoeg en loopt, mede 

dankzij de vele inritten, schuin af. Ook hier zijn voetgangers op 

sommige stukken genoodzaakt op de rijbaan te lopen. 

Omgeving Het Baken

Basisschool Het Baken ligt midden in het dorp, direct naast de 

winkelvoorzieningen. De basisschool kan worden bereikt vanaf de 

Bovenweg en vanaf de Benedenweg ter hoogte van het kruispunt 

met De Helling. Dit kruispunt vinden inwoners onoverzichtelijk, 

vooral tijdens het halen en brengen van de kinderen. Het 

stopbord vanaf De Helling wordt veelvuldig genegeerd en er is 

onvoldoende ruimte voor wachtende ouders. 
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Huidige situatie | wat leeft onder de inwoners?

Beschikbare ruimte

Het gebrek aan ruimte maakt dat de Bovenweg en andere 

wegen worden ervaren als knelpunt: te druk, te hoge snelheid, 

onoverzichtelijk, geen brede stoep en te weinig ruimte voor de 

verschillende gebruikers. De knelpunten worden niet alleen op 

de Bovenweg ervaren, maar vooral op de Bovenweg komt veel 

van het verkeer samen: vrachtverkeer, openbaar vervoer, 

auto’s, fiets, voetgangers en verschillende voorzieningen zoals 

winkels en een school. 

Een analyse van de beschikbare ruimte op de Bovenweg laat 

zien dat met name het trottoir op sommige locaties zo smal is 

dat voetgangers en mindervaliden zijn soms genoodzaakt zijn 

op de rijbaan te lopen. Het is dus niet voor alle voetgangers 

mogelijk om de voorzieningen aan de Bovenweg veilig te 

bereiken. 

De van oudsher ontstane lintbebouwing beperkt op veel 

plekken de mogelijkheid om de weg in te richten conform de 

landelijke richtlijnen van het CROW. We constateren dat in 

veel gevallen het maximaal haalbare is gerealiseerd gegeven 

de beschikbare ruimte. Het deel van de Bovenweg grofweg ten 

zuiden van de Boeterslaan biedt voldoende ruimte voor de 

verschillende verkeersdeelnemers. In het deel ten noorden van 

de Boeterslaan varieert dit per wegvak.

De mogelijkheden die er zijn om binnen de beschikbare ruimte 

de meest smalle wegvakken anders in te richten worden later 

in het rapport besproken.



Principes gewenste 

hoofdverkeerstructuur 

van Sint Pancras 

GEWENSTE

SITUATIE

Foto: schoolomgeving Het Baken 

vanaf de Bovenweg
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Gewenste situatie | principes hoofdverkeersstructuur

In voorgaande hoofdstukken is een toelichting gegeven op de 

huidige verkeerssituatie en de ervaren knelpunten. Op basis 

daarvan wordt in dit hoofdstuk vooruit gekeken naar de gewenste 

hoofdverkeersstructuur van het dorp. Dat begint met een viertal 

principes die samen met inwoners zijn opgesteld voor de 

hoofdverkeersstructuur in Sint Pancras. De principes laten zien 

wat de inwoners belangrijk vinden en waar de te nemen 

maatregelen aan moeten bijdragen. Na de principes volgt een 

toelichting op wat er gaat veranderen aan de 

hoofdverkeersstructuur en wat niet. 

Principe 1: Fiets en voetganger staan centraal

De fietser en voetganger krijgen meer ruimte. De verschillende 

winkel- en gezondheidsvoorzieningen, vooral langs de Bovenweg 

en De Helling, moeten veilig en comfortabel te bereiken zijn voor 

fietsers en voetgangers. Door de fietser en voetganger beter te 

faciliteren wordt het dorp verkeersveiliger en wordt het daardoor 

aantrekkelijker om voor korte ritjes de auto te laten staan. 

Vanwege de beperkte ruimte binnen het dorp betekent dit ook dat 

er keuzes moeten worden gemaakt. Meer ruimte voor de fiets en 

voetganger betekent ook dat er op bepaalde plekken minder 

ruimte is voor de auto. Tegelijkertijd blijft de auto een rol spelen in 

het dorp. In de toekomstige hoofdstructuur moet daarom een 

balans zijn tussen verkeersveiligheid en bereikbaarheid voor alle 

weggebruikers.

Principe 2: Eenduidige en veilige inrichting van de 

hoofdstructuur fiets op auto

Op basis van de inrichting is het duidelijk welk gedrag wordt 

gevraagd van de deelnemers op de hoofdverkeersstructuur. Het 

gaat hier vooral om snelheid, positie van de verkeersdeelnemers 

en de voorrangssituatie. De te nemen maatregelen moeten 

bijdragen aan een verbetering van de verkeersveiligheid.

Principe 3: Optimaliseren van bestaande infrastructuur

Veel van de ervaren problemen worden niet opgelost door de 

aanleg van een nieuwe (oostelijke) ontsluitingsweg voor het 

autoverkeer. De te nemen maatregelen richten zich daarom nu op 

het verbeteren van de bestaande infrastructuur in plaats van 

nieuwe infrastructuur toe te voegen. 

Principe 4: Aantrekkelijke verblijfsgebieden langs de 

hoofdstructuur

De Bovenweg is meer dan de veel gebruikte auto- en fietsroute 

zoals het nu wordt gebruikt. Het is ook het centrum van het dorp 

met de school- en winkelvoorzieningen. Dat komt nu onvoldoende 

tot uiting. Er zijn kansen om het doorgaande karakter van de 

Bovenweg te onderbreken en de centrumfunctie van bijvoorbeeld 

het gebied rondom de Dekamarkt beter tot zijn recht te laten 

komen. De te nemen maatregelen moeten worden uitgewerkt met 

het kernenbeleid van de gemeente en andere 

stedenbouwkundige maatregelen in Sint Pancras. 
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Een toelichting op de wijzigingen in de hoofdverkeersstructuur ten 

opzichte van de huidige situatie. Maatregelen die gekoppeld zijn 

aan deze wijzigingen worden in het volgende hoofdstuk 

toegelicht.

Aanpassing aan de structuur voor de auto

De hoofdstructuur voor autoverkeer blijft grotendeels ongewijzigd. 

In aanvulling op de bestaande ontsluitingsroutes wordt de 

Vronermeerweg toegevoegd aan de hoofdverkeersstructuur. Het 

openstellen van de Vronermeerweg hangt samen met het 

doortrekken van de Punt richting de rotonde met de Nauertogt. 

De Vronermeerweg wordt straks niet langer direct aangesloten op 

de rotonde, maar op de Verlengde Punt. De Vronermeerweg 

wordt in combinatie met de Verlengde Punt een alternatief voor 

doorgaand autoverkeer dat via De Helling, Benedenweg, 

Bovenweg, Twuyverweg richting de N242 rijdt. Deze alternatieve 

route draagt hiermee bij het verminderen van de druk in het 

noordelijk deel van het dorp.

Aanpassing aan de structuur voor de fiets

Met de ontwikkeling van de Vroonermeer-Noord wordt de 

Vronermeerweg ook steeds meer gebruikt door fietsers richting 

Alkmaar en Langedijk. Om deze reden is de Vronermeerweg ook 

aangemerkt als hoofdstructuur voor de fiets. De te realiseren 

fietsstraat langs de Gedempte Veert is gekoppeld aan de 

gebiedsontwikkeling langs de Gedempte Veert en sluit via de 

Helling aan op de Vronermeerweg. 
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De structuuraanpassingen die we niet adviseren

Zoals eerder in dit hoofdstuk aangegeven zetten we met de 

maatregelen in op het verbeteren van de bestaande infrastructuur 

in plaats van nieuwe infrastructuur toe te voegen. We lichten een 

tweetal (tijdens het participatietraject veelbesproken) 

maatregelen toe om te onderbouwen waarom deze geen 

onderdeel zijn van de hoofdverkeersstructuur en ons advies.

Oostelijke ontsluiting en noordelijke randweg

Zoals in het eerste hoofdstuk is toegelicht is op een nieuwe 

ontsluiting van Sint Pancras al veel gestudeerd. Uit deze 

onderzoeken blijkt dat nieuwe infrastructuur niet de problemen 

oplost die inwoners in het dorp nu ervaren. Een oostelijke 

ontsluiting zorgt enerzijds voor een (plaatselijke) ontlasting van 

de Bovenweg, maar trekt ook nieuw verkeer aan als sluiproute 

tussen de N242 en N245. De oostelijke ontsluiting zorgt dus 

vooral voor een verplaatsing van de verkeersstromen binnen het 

dorp met als gevolg dat de druk op de Magnolialaan, Dijkstalweg 

en mogelijk delen van de Twuyverweg toeneemt. 

Een noordelijke randweg is aantrekkelijk voor ‘doorgaand’ 

verkeer tussen de N245 en Broek op Langedijk en de N242. Op 

basis van het kentekenonderzoek constateren we dat er relatief 

weinig doorgaand verkeer op deze relatie zit. Verkeer met een 

herkomst of bestemming in Sint Pancras zal gebruik blijven 

maken van bijvoorbeeld de Twuyverweg. Daarnaast speelt ook 

het doortrekken van de Punt richting de Nauertogt een rol. In 

combinatie met het aanpakken van de Vronermeerweg ontstaat 

hier een alternatieve route voor de route via de Helling, 

Benedenweg en Twuyverweg tussen de N245 en Broek op 

Langedijk. Deze ingreep is minder ingrijpend en draagt, in 

combinatie met de andere geadviseerde maatregelen, bij het 

verminderen van de druk in het noordelijk deel van het dorp.

Regionale fietsroute westflank Sint Pancras

Een van de voorlopige maatregelen uit dit rapport betrof de 

realisatie van een fietspad via het Kossenland richting Station 

Alkmaar Noord en het doortrekken van de Gedempte Veert 

richting het Daalmeerpad via de Oude Veert. Hoewel deze route 

vanuit verkeerskundig oogpunt een toegevoegde waarde kan 

hebben, spelen hier ook andere belangen zoals de natuur- en 

cultuurhistorische waarden langs de westflank van het dorp. 

Inwoners hebben tijdens de bijeenkomst en via meerdere petities 

aangegeven niet achter deze maatregelen te staan. Omdat er 

voor deze route onvoldoende draagvlak bestaat en omdat er 

vanuit Sint Pancras alternatieve fietsroutes richting Alkmaar 

mogelijk zijn is het fietspad Kossenland en doortrekken 

Gedempte Veert naar Daalmeerpad geschrapt uit het 

oorspronkelijke advies. 

De noodzaak voor goede fietsverbindingen met de regio blijft. De 

gemeente volgt hiervoor een traject samen met de regio Alkmaar 

en provincie Noord-Holland om een regionaal 

doorfietsroutenetwerk verder uit te werken. We adviseren de 

ingediende reacties en petities integraal mee te nemen in de 

uitwerking van het regionaal fietsnetwerk in dat traject.



ADVIES

MAATREGELEN

Maatregelen ter 

verbetering 

hoofdverkeersstructuur

Foto: Bovenweg vanaf het Kerkplein. Een van de weinige 

plekken met parkeerplaatsen langs de Bovenweg
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In dit hoofdstuk presenteren we de 10 maatregelen. We starten met 

een korte toelichting op basis waarvan deze maatregelen zijn 

geselecteerd.

Toelichting afwegingskader

In het participatietraject zijn door het dorp tientallen knelpunten en 

maatregelen aangedragen. De aangedragen maatregelen lopen 

uiteen en dienen verschillende doelen. Niet alle aangedragen 

maatregelen zijn onderdeel van ons advies. De maatregelen in dit 

rapport zijn geselecteerd met behulp van een afwegingskader. 

Het afwegingskader is een hulpmiddel om de maatregelen te 

selecteren die: 

1. Bijdragen aan het oplossen van de problemen die inwoners 

ervaren, de verkeerssituatie op de hoofdverkeersstructuur 

verbeteren en bijdragen aan de 4 principes die in het vorige 

hoofdstuk zijn toegelicht. Maatregelen die geen betrekking 

hebben op de hoofdverkeersstructuur zijn dus geen onderdeel 

van dit advies;

2. Op voldoende draagvlak kunnen rekenen onder inwoners. Dit is 

getoetst via de reacties op conceptmaatregelen en 

terugkoppelavond;

3. Technisch en ruimtelijk uitvoerbaar zijn. 

Criterium Toelichting

Probleemoplossend 

vermogen

Maatregel moet bijdragen aan het 

verminderen van de druk op de 

hoofdverkeersstructuur, bijdragen aan de 

4 principes van de gewenste 

hoofdverkeersstructuur en het oplossen 

van de problemen die inwoners ervaren

Draagvlak

Voorgestelde maatregel moet kunnen 

rekenen op draagvlak onder inwoners. 

Dit is tijdens de bijeenkomsten en tijdens 

de informele inspraak in januari 2021 

getoetst.

Technische 

uitvoerbaarheid en 

ruimtelijke 

inpassing

Voorgestelde maatregel moet (op 

termijn) uitvoerbaar en inpasbaar zijn. 

Bijvoorbeeld in relatie tot de grenzen van 

het openbaar gebied.
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In naastgelegen kaart zijn de 10 maatregelpakketten weergegeven. 

De 10e maatregel (De Spaarpaal) is tijdelijk en niet op de kaart 

weergegeven. Deze wordt wel tekstueel toegelicht. Hierna volgt 

een toelichting per maatregel.

Aanpak Vronermeerweg (1a, b en c)

Met de ontwikkeling van de Vroonermeer-Noord en de aanleg van 

de Verlengde Punt kan de huidige functie van de Vronermeerweg 

veranderen. De Vronermeerweg wordt straks aangesloten op de 

Verlengde Punt ten zuiden van de rotonde met de Nauertogt. Het 

‘openstellen’ van de Vronermeerweg zorgt voor een extra route 

tussen De Helling en Broek op Langedijk / N245. Het ontlast 

hiermee de route door het dorp. Om de potentie van de 

Vronermeerweg te benutten zijn de volgende ingrepen 

noodzakelijk.

1a verwijderen doseerpaal

De doseerpaal had als doel om sluipverkeer van de N245 tussen 

de Kruissloot en Nauertogt tegen te gaan. Met de 

woningbouwontwikkeling in de Vroonermeer en de aanstaande 

realisatie van de Verlengde Punt gaat de doseerpaal zijn functie 

verliezen. Ons advies is om de doseerpaal te verwijderen. Dit moet 

dan wel gebeuren in combinatie met maatregel 1b en 1c.

1b Aanpak fietsoversteek Daalmeerpad – Vronermeerweg

Het openstellen van de Vronermeerweg voor meer autoverkeer 

heeft gevolgen voor fietsoversteek Daalmeerpad. Een belangrijke 

voorwaarde voor het gebruiken van de Vronermeerweg is daarom 

het verkeersveilig inrichten van de oversteek bij het Daalmeerpad 

voor fietsers en voetgangers. 

8e
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De oversteek ligt binnen de bebouwde kom en ligt op een belangrijke 

fietsroute. Het advies is daarom om het Daalmeerpad in de voorrang te 

zetten en op de Vronermeerweg de rijsnelheid voor auto’s terug te 

dringen door aan weerszijden van de oversteek snelheidsremmende 

maatregelen aan te brengen, bijvoorbeeld drempels of 

rijbaanversmalling. De maatregelen moeten worden afgestemd op de 

aanwezige landbouwvoertuigen. 

1c Vrijliggend fietspad Vronermeerweg

De Vronermeerweg wordt ook als fietsroute gebruikt. Op basis van de 

verwachte intensiteiten, rijsnelheid en landbouwverkeer adviseren we 

vanwege de verkeersveiligheid een vrijliggend fietspad aan de 

oostzijde van de Vronermeerweg. Dit is in ieder geval nodig voor het 

deel ten noorden van het Daalmeerpad.

Aanpak Gedempte Veert en De Helling (2a, b, c en d)

2a Fietsstraat Gedempte Veert

De Gedempte Veert wordt heringericht tot een fietsstraat, ook het 

kruispunt met De Helling wordt heringericht. Deze maatregelen zijn 

gekoppeld aan de gebiedsontwikkeling langs de Gedempte Veert. 

2b Voetpad De Helling tussen Gedempte Veert en Benedenweg

Het voetpad langs De Helling wordt aan de noordzijde doorgetrokken 

tot het kruispunt met de Gedempte Veert ten behoeve van de 

voetgangersbereikbaarheid van het gezondheidscentrum aan De 

Helling. Bij het eventueel doortrekken van De Helling (zie 2d) adviseren 

we om het voetpad naar de zuidzijde van De Helling te verplaatsen. Dit 

scheelt een oversteek ter hoogte van de autogarage bij het kruispunt 

met de Gedempte Veert voor voetgangers tussen de Benedenweg en 

het gezondheidscentrum.

2c Kruispunt De Helling – Benedenweg

Dit kruispunt wordt door inwoners als knelpunt ervaren vanwege de 

drukte en beperkte ruimte, bijvoorbeeld bij het halen en brengen van 

schoolgaande kinderen. Op korte termijn wordt geadviseerd om extra 

opstelruimte te creëren voor wachtende ouders aan de zuidzijde van 

De Helling op het onverharde deel. Ter hoogte van de uitgang van Het 

Baken adviseren we een voetgangersoversteekplaats (VOP) zodat 

kinderen rechtdoor kunnen oversteken naar de wachtende ouders aan 

de zuidzijde van De Helling. Andere fysieke maatregelen achten we op 

de locatie niet mogelijk.

2d Doortrekken De Helling voor fiets en voetganger

Een mogelijke verhuizing van Het Baken biedt op termijn de 

mogelijkheid om De Helling voor langzaam verkeer door te trekken 

richting de Bovenweg. Deze maatregel heeft het volgende beoogde 

effect: het creëert een extra oost-westverbinding voor langzaam 

verkeer en draagt bij aan een betere bereikbaarheid van de 

winkelvoorzieningen aan de Bovenweg en circa 300 meter kortere 

reisafstand vanaf De Helling. Hiermee zijn fietsers en voetgangers niet 

langer alleen aangewezen op de Kruisbosweg en Benedenweg, beide 

een ontsluitingsroute richting de N245. Omdat op deze routes fiets- en 

voetgangersvoorzieningen soms volledig ontbreken is sprake van een 

verkeersveiligheidsknelpunt. Het gaat om circa 1.000 fietsers per dag 

op De Helling en ruim 500 fietsers op de Benedenweg en Kruisbosweg 

die gebruik gaan maken van de nieuwe route. We adviseren om de 

inpassing en potentie van deze maatregel nader te onderzoeken zodra 

er concrete plannen zijn ten aanzien van Het Baken. In het verlengde 

van deze maatregel adviseren we een herinrichting van De Helling 

tussen de Benedenweg en Gedempte Veert en te kiezen voor open 

verharding of streetprint in dezelfde stijl als elders in het dorp. Deze 

maatregel vormt het sluitstuk waarmee de volledige Gedempte Veert 

en De Helling wordt opgeknapt.
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Impressie aangepast kruispunt De Helling – Gedempte Veert
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Eenrichtingsverkeer Noordeinde (3)

De Benedenweg/Noordeinde tussen de Kerkelaan en het 

Kerkplein is een smalle woonstraat met in de bochten slecht zicht. 

Het aan de zuidzijde van het Noordeinde liggende trottoir is te 

smal en half overrijdbaar. Om de verkeersveiligheid te verbeteren 

adviseren we op het Noordeinde eenrichtingsverkeer voor 

autoverkeer in te stellen vanaf het Kerkplein richting de 

Kerkelaan. Met deze maatregel kan het trottoir maximaal 0,3 tot 

0,5 meter worden verbreed. Om de hoeveelheid omrijdmeters te 

beperken moet de rijrichting op de Kerkelaan worden 

omgedraaid. Hiermee ontstaat een klein eenrichtingscircuit met 

meer overzicht en meer ruimte voor voetgangers.

We zien eenrichtingsverkeer niet als haalbare oplossing voor de 

Benedenweg tussen de Kerkelaan en De Helling vanwege de 

negatieve effecten op de verkeerscirculatie en verkeersveiligheid 

in een groter gebied.

Aanpak omgeving Dekamarkt en Kerkplein (4 en 5)

Het gebied rondom de Dekamarkt vervult een centrumfunctie en 

wordt door inwoners als druk en rommelig ervaren. Hoewel drukte 

past bij de centrumfunctie die de winkels vervullen zijn er wel 

kansen voor een andere invulling. We adviseren daarom een 

herinrichting van het gebied ter hoogte van de Dekamarkt tussen 

de Elzenlaan en Het Baken. Het doel van de herinrichting is 

primair het onderbreken van het doorgaande karakter van de 

Bovenweg en (door) het creëren van meer verblijfskwaliteit. 

Deze opgave is niet alleen verkeerskundig maar vraagt om een 

integrale stedenbouwkundige uitwerking waarbij ook de 

betreffende ondernemers worden betrokken. Wij doen daarom 

nog geen concreet voorstel voor de herinrichting. Belangrijke 

verkeerskundige aandachtspunten zijn de wijze waarop de 

winkels bevoorraad kan worden, het (fiets)parkeren en het 

onderbreken van het doorgaande karakter van de Bovenweg. 

We adviseren om eerst de omgeving bij de Dekamarkt aan te 

pakken. Op basis van de ervaringen hier kan worden besloten in 

hoeverre aanvullende herinrichtingen noodzakelijk danwel 

wenselijk zijn en welke locaties hiervoor in aanmerking komen. 

Vanuit verkeerskundig oogpunt adviseren we om bijvoorbeeld te 

kijken naar het Kerkplein als overgang van de relatief brede en 

overzichtelijke Twuyverweg naar het oude lint langs de 

Bovenweg.

Aanpak Bovenweg (6a en b)

We adviseren plaatselijke aanpassingen aan de Bovenweg om zo 

de verkeersveiligheid en bereikbaarheid voor voetgangers te 

verbeteren. De maatregelen betreffen het plaatselijk verbreden 

van de te smalle trottoirs en het terugdringen van de snelheid op 

het zuidelijk deel van de Bovenweg. Elke aanpassing aan de 

Bovenweg is, als meest gebruikte route van het dorp, ingrijpend. 

We lichten de maatregelen nader toe. 

6a Herinrichting wegvakken met te smalle trottoirs

Zoals eerder in dit rapport is beschreven varieert het profiel op de 

Bovenweg per wegvak. De rijbaan (plek van gemotoriseerd 

verkeer en de fietser) is hier redelijk maatvast. Het is vooral het 

trottoir dat soms te smal is of zelfs volledig ontbreekt. 
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Dit noodzaakt voetgangers en mindervaliden gebruik te maken 

van de rijbaan en zorgt voor verkeersonveilige situaties. 

Om de verschillende verkeersdeelnemers zo goed mogelijk te 

faciliteren en de positie van de voetgangers te verbeteren hebben 

we een minimaal profiel opgesteld. Dit profiel wordt toegepast op 

delen van de Bovenweg waar onvoldoende ruimte voor 

voetgangers aanwezig is. Het profiel is als volgt opgebouwd:

• Het trottoir is minimaal 1,5 meter, maatvast, half overrijdbaar 

en bevindt zich aan 1 kant van de weg, de westzijde. Dit is de 

zijde waar op dit moment het trottoir hoofdzakelijk al ligt. 

• De rijloper biedt ruimte voor de overige weggebruikers (fiets, 

auto, openbaar vervoer en vrachtverkeer). Deze wordt 

aangepast op basis van de resterende beschikbare ruimte. In 

de praktijk komt dit neer op een rijbaan van circa 5 meter 

inclusief redresseerstrook. Bij deze afmetingen 

personenvoertuigen elkaar op gepaste snelheid passeren.

• Grote voertuigen die elkaar tegemoet rijden moeten dit 

stapvoets doen en dan ook blijft dit een aandachtspunt omdat 

zij meer ruimte nodig hebben om elkaar te passeren. Hoewel 

dit in de praktijk niet vaak voorkomt dient dit in de nadere 

uitwerking locatie-specifiek te worden uitgewerkt.

• Aan de oostzijde van de Bovenweg moet minimaal 0,5 meter 

worden gereserveerd als redresseerstrook. Deze ruimte zorgt 

er voor dat voertuigen uitwijkmogelijkheden hebben en dat de 

weg niet direct aan de erfgrens grenst. 

Door het plaatselijk verbreden van het trottoir Bovenweg creëren 

we meer ruimte voor de voetganger. Naastgelegen afbeelding 

laat zien dat door het weghalen van het verhoogde trottoir aan de 

rechterkant en het versmallen en verplaatsen van de rijbaan naar 

de rechterkant er meer ruimte ontstaat voor voetgangers. Auto’s 

kunnen elkaar nog steeds passeren, maar met een lagere 

snelheid. Waar nodig kan gebruik gemaakt worden van de 

redresseerstrook aan de oostzijde. 

We benadrukken dat dit een minimaal profiel is dat uitsluitend 

wordt toegepast op delen van de Bovenweg waar onvoldoende 

trottoir aanwezig is. De lengte waarover dit profiel wordt 

toegepast moet zo kort mogelijk zijn. 

Huidig

Nieuw
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6b snelheidsremmende maatregelen Bovenweg-zuid

Op basis van verkeerstellingen blijkt dat de V85* op delen ten 

zuiden van de Meeuwenlaan op de Bovenweg ruim 40 kilometer 

per uur is. Direct aanwonenden geven ook aan dat er te hard wordt 

gereden. Drempels zijn de meest efficiënte maatregel binnen een 

smal profiel maar heeft als nadeel dat het trillingshinder met zich 

meebrengt. Een alternatief is een fietsvriendelijke wegversmalling 

als maatregel. Het nadeel hiervan is dat deze maatregel relatief 

veel ruimte vraagt, niet overal toepasbaar is en ruimtelijk gezien 

geen fraaie oplossing is. Of de nadelen opwegen tegen de 

voordelen is afhankelijk van de locatie en mate van overlast. Het 

advies is derhalve om in overleg met direct aanwonenden te 

bepalen welke maatregelen op welke plekken worden toegepast.

Aanpak Twuyverweg (7a en b)

De maatregelen op de Twuyverweg concentreren zich op het 

verbeteren van de oversteekbaarheid en terugdringen van de 

rijsnelheid zodat de verkeersveiligheid toeneemt. Dit doen we 

volgt.

7a verplaatsing zebrapad

Het zebrapad schuin tegenover het tankstation is slecht zichtbaar 

voor autoverkeer vanaf de Dijkstalweg richting het Kerkplein. De 

huidige bebording waarschuwt de weggebruikers onvoldoende. 

Vanwege de ligging van het zebrapad naast brug zijn andere 

maatregelen op deze locatie niet mogelijk. Het advies is om het 

zebrapad circa 20 meter westwaarts richting het Kerkplein te 

verplaatsen. De stoep aan de zuidzijde van de Twuyverweg moet 

worden doorgetrokken waardoor er naar verwachting 2 

parkeerplaatsen verdwijnen. 

7b snelheidsremmende maatregelen

Mede vanwege het lokaal bekend verkeer, een relatief breed profiel 

en lange rechtstand wordt er op de Twuyverweg te hard gereden. 

Dit blijkt uit een verkeerstelling (V85* van 50 km/uur) en signalen 

tijdens het participatietraject. We adviseren snelheidsremmende 

maatregelen te nemen door de kruispuntplateaus met de 

Dijkstalweg, Koningsspil/Spanjaardsdam en Kabelrijs te verhogen. 

Deze 3 kruispunten liggen grofweg even ver uit elkaar waardoor de 

maatregel effect heeft op de volledige Twuyverweg. Indien 

voorgaande maatregel onvoldoende effect hebben adviseren we 

aanvullend een ander profiel met bredere fietsstroken (>1,8 meter) 

en een smallere rijloper conform de meest recente richtlijnen van 

het CROW. Hiermee krijgen fietsers meer ruimte.

Entree dorp (8a, b, c, d en e)

Inwoners geven aan dat een van de oorzaken dat er te hard wordt 

gereden is dat het onduidelijk is wat de maximum toegestane 

snelheid is als men het dorp in rijdt. Er zijn voor autoverkeer 5 

entrees van het dorp: via de Bovenweg over het spoor, kruispunt 

Kruissloot-Gedempte Veert, kruispunt De Helling-Gedempte Veert, 

het kruispunt Twuyverweg-Dijkstalweg en ten slotte de 

Spanjaardsdam. De inrichting verschilt per locatie en roept 

onvoldoende het gevoel op dat er een dorp wordt binnen gereden 

en er dus ander gedrag wordt gevraagd. We adviseren een 

poortconstructie waarbij niet alleen op basis van bebording wordt 

aangegeven dat er een ander verkeersregime wordt ingereden. Het 

begint bij duidelijkere bebording van de 30 km/zone met grotere 

maatvoering, bijvoorbeeld die gelden voor buiten de bebouwde 

kom. Daarnaast adviseren we de volgende maatregelen:

*de snelheid die door 85% van de automobilisten niet wordt 

overgeschreden



29

Maatregelen | toelichting

• Op de Helling, Kruissloot en Twuyverweg verhoging van het 

kruispuntplateau rekening houdend met de eisen voor 

landbouwverkeer;

• Op de Spanjaardsdam is het advies een snelheidsremmende 

maatregel, bijvoorbeeld een drempel, te nemen ter hoogte van 

de komgrens;

• Op de Bovenweg is het vanwege de ligging nabij het spoor niet 

mogelijk om een wegversmalling toe te passen. Dit betekent dat 

op deze locatie een alternatieve oplossing zoals een drempel 

kan worden toegepast. De Bovenweg sluit hier aan op de 

Herenweg waar ook een 30 km/uur regime geldt. Het advies is 

om te onderzoeken of het trottoir van de Bovenweg door kan 

worden getrokken naar het trottoir van de Herenweg.

Kruispunt Boeterslaan – A.V.H. Destreelaan (9)

Het kruispunt Boeterslaan – A.V.H. Destreelaan – Boeterspad is 

onoverzichtelijk en is vanuit de online enquête en het 

participatietraject als onveilige locatie aangedragen. Er zijn geen 

fietstellingen beschikbaar, maar alle vier de takken van het 

kruispunt liggen op fietsroutes tussen Heerhugowaard, Langedijk 

en Alkmaar. Het kruispunt ligt op een plateau en op de A.V.H. 

Destreelaan staan stopborden, het fietsverkeer op de route 

Boeterslaan-Boeterspad heeft dus voorrang. 

Op het kruispunt is de mogelijkheid voor extra maatregelen mede 

vanwege de beschikbare ruimte beperkt. Omdat er ook geen 

informatie beschikbaar is over het gebruik van het kruispunt doen 

we nog geen concreet voorstel om het knelpunt aan te pakken. We 

adviseren een evaluatie van de huidige inrichting en analyse van 

aanvullende maatregelen op het kruispunt en inleidende 

maatregelen op de aantakkende wegen. Een mogelijk alternatief is 

het aansluiten van het Boeterspad richting het zuiden op de Kieft, 

in het verlengde van de Reigerslaan. Argumenten voor een 

fietspad via de Kieft is dat het kruispunt met de A.V.H. Destreelaan 

overzichtelijker is en dat er op de Reigerslaan meer ruimte is voor 

fietsverkeer dan op de Boeterslaan. 

Tijdelijke maatregel: spaarpaal ‘Safety Safe’ (10)

De spaarpaal is een tijdelijke maatregel, te nemen op een nog 

nader te bepalen locatie. Het doel van deze tijdelijke maatregel is 

om verkeer te stimuleren zich te houden aan de maximale 

snelheid. Met de spaarpaal verdienen inwoners geld voor een 

nader te bepalen goed doel binnen het dorp door zich te houden 

aan de maximum toegestane snelheid. De gemeente zorgt voor de 

financiering van de spaarpaal. Het doel waarvoor wordt gespaard 

wordt samen met de inwoners bepaald. Juist in gebieden met veel 

lokaal verkeer, zoals Sint Pancras, dragen dit soort maatregelen 

mede bij aan een veiligere verkeerssituatie. De spaarpaal is een 

tijdelijke aanvulling op de overige maatregelen in dit rapport. We 

adviseren om de locatie(s) voor deze maatregel te bepalen in 

samenspraak met de inwoners en op basis van een actuele 

snelheidsmeting, bijvoorbeeld in combinatie met de 

snelheidsremmende maatregelen op de Bovenweg of 

Twuyverweg.



VERVOLG

Kosteninschatting en 

overige aanbevelingen

Foto: een van de bredere wegvakken op de Bovenweg, 

net ten noorden van het kruispunt met de Sperwer



Nr. Maatregel/opgave
Globale 

kosteninschatting

1a Doseerpaal Vronermeerweg verwijderen 25.000

1b
Aanpak fietsoversteek Daalmeerpad –

Vronermeerweg
190.000

1c Vrijliggend fietspad Vronermeerweg 225.000

2a Fietsstraat Gedempte Veert
Gefinancierd uit 

gebiedsontwikkeling

2b
Voetpad De Helling tussen Gedempte Veert en 

Benedenweg
15.000

2c Aanpak kruispunt De Helling – Benedenweg 15.000

2d Doortrekking Helling voor fiets en voetganger -

3
Eenrichtingsverkeer Noordeinde – Benedenweg 

tot Kerkelaan
50.000

4 en 5
Aanpak Dekamarkt / Kerkplein – verbetering 

ruimtelijke kwaliteit
-

6a
Verbreding trottoirs op te smalle wegvakken 

Bovenweg

500 – 800 euro per 

strekkende meter

6b
Snelheidsremmende maatregelen Bovenweg –

ten zuiden van Meeuwenlaan
25.000 per maatregel

7a Verplaatsen zebrapad 15.000

7b

Snelheidsremmende maatregelen Twuyverweg: 

• 3 kruispuntplateaus

• herprofilering

70.000

400 euro per 

strekkende meter

8a Kruispunt Kruissloot - Gedempte Veert 30.000

8b Kruispunt De Helling - Gedempte Veert onderdeel van 2a

8c Kruispunt Twuyverweg - Dijkstalweg onderdeel van 7b

8d Bovenweg t.h.v. spoor 25.000

8e Spanjaardsdam t.h.v. komgrens 30.000

9 Kruispunt Boeterslaan – AVH Destreelaan -

10 Spaarpaal 25.000
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Vervolgproces
Globale kosteninschatting

Op basis van de principeprofielen en expert inschatting is een 

globale kosteninschatting (+/-50%) gemaakt van geadviseerde 

maatregelen uit vorig hoofdstuk. Er is geen rekening gehouden 

met eventuele grondverwerving en kabels en leidingen. Het 

doel van de globale kosteninschatting is om te toetsen in 

hoeverre de maatregelen passen binnen de financiële kaders 

van de gemeente. 

De gemeente heeft een budget beschikbaar gesteld voor het 

verbeteren van de hoofdverkeersstructuur. De aanpak van de 

Twuyverweg, Bovenweg en Vronermeerweg zijn het duurst. De 

overige maatregelen betreffen, voor zover geraamd, relatief 

kleine investeringen. De maatregelen gerelateerd aan de 

gebiedsontwikkeling van de Gedempte Veert (2a en 8b) 

worden gefinancierd vanuit de gebiedsontwikkeling.

We adviseren om voor de maatregelen die de gemeente als 

eerste wil oppakken een schetsontwerp op te stellen voor meer 

gedetailleerd inzicht in de investeringskosten. 

Hoe nu verder

We adviseren om op korte termijn de relatief kleine 

maatregelen (quick wins) uit te voeren. Dit betreft onder andere 

het zebrapad op Twuyverweg en het voetpad langs De Helling. 

In de tussentijd kunnen de meer ingrijpende maatregelen zoals 

het aanpakken van de voetgangersvoorzieningen langs de 

Bovenweg, herprofilering van de Twuyverweg en het 

openstellen van de Vronermeerweg nader worden uitgewerkt 

en worden voorbereid.
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Vervolgproces

De maatregelen op de Vronermeerweg moeten in samenhang 

worden gerealiseerd. Zo kan de doseerpaal op de 

Vronermeerweg pas worden verwijderd als de fietsoversteek en 

voorzieningen zijn gerealiseerd. 

De aanpak van de voetgangersvoorzieningen op de Bovenweg 

moet schetsmatig worden uitgewerkt op basis van de 

principeprofielen in dit rapport. Op basis hiervan kan een selectie 

worden gemaakt van de wegvakken die als eerste worden 

aangepakt. Wij adviseren om bij de meest kritieke wegvakken , 

die zonder trottoir, te beginnen. 

Het is de bedoeling dat de maatregelen in dit advies knelpunten 

oplossen die inwoners ervaren en de hoofdverkeersstructuur 

verbeteren. We adviseren om de effecten van de maatregelen te 

monitoren en evalueren om inzicht te krijgen in de effectiviteit van 

de maatregelen.

Blijf het dorp betrekken en blijf communiceren

Het is in dit participatietraject nogmaals duidelijk geworden dat de 

verkeerssituatie in Sint Pancras een onderwerp is dat leeft. Voor 

het vervolg adviseren we om de inwoners te blijven betrekken bij 

de nadere uitwerking van de maatregelen om zo draagvlak voor 

de oplossingen te behouden. 

Niet alle maatregelen zijn morgen gerealiseerd. We adviseren 

daarom ook om via de gebruikelijke kanalen van de gemeente te 

blijven communiceren over de voortgang van de uitwerking van 

dit maatregelenpakket. 

Tot slot

In dit rapport is op basis van eerdere onderzoeken en het 

participatietraject een visie opgesteld en maatregelen 

geformuleerd ter verbetering van de hoofdverkeersstructuur van 

Sint Pancras. Het is duidelijk dat er niet één maatregel is die alle 

problemen in het dorp op korte termijn kan oplossen. De 

maatregelen in dit rapport betreffen optimalisaties die gezamenlijk 

stap voor stap bijdragen aan een veiligere verkeerssituatie op de 

hoofdverkeersstructuur in Sint Pancras. Deze investeringen 

dragen op langere termijn bij aan een verkeersveiliger Sint 

Pancras. 

In de toekomst kunnen door nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld 

grootschalige woningbouwontwikkeling, nieuwe knelpunten 

ontstaan waar de maatregelen in dit advies geen antwoord op 

hebben. We adviseren om ook voor toekomstige maatregelen 

vast te houden aan de 4 principes die samen met de inwoners 

zijn geformuleerd.



COLOFON

Foto: Het Noordeinde vanaf het Kerkplein. 
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