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Welkom

• Wie zijn wij?
• Diederik Schrama, Provincie Noord-Holland
• Sander Zondervan, Antea Group

• Wat behandelen wij in deze presentatie?
• Doel en achtergrond verkenning N242
• Aanpak verkenning 
• Eerste beeld uit de participatie

• Wijkprikker
• Eerste beeld uit de probleemanalyse

• Leefomgevingsfoto
• Doorkijk vervolg
• Over deze avond



Toelichting verkenning

• Wat houdt een verkenning in?
• Breed onderzoek naar maatregelen 

• Waar?
• N242 tussen het Kooimeerplein (bij A9) en 

Verlaat (bij N241) 

• Waarom? 
• Om de regio bereikbaar en N242 

toekomstbestendig te houden
• Met oog op de woningbouwplannen in de 

regio
• Gekoppeld aan groot onderhoud N242 (2026)

• Wat wordt er onderzocht?
• Doorstroming, verkeersveiligheid en 

leefbaarheid op en rond de N242
• N242 en mobiliteit in de regio



Waarom doen we deze verkenning?

• Van groot onderhoud, naar
• … een brede benadering

• Van capaciteit, naar
• Verminder-, verander- & 

verbetermaatregelen
• Veiligheid
• Leefbaarheid

• Van korte termijn (2026), naar
• een adaptief pakket

In samenhang met de Woondeal 
Noord-Holland Noord.



Hoe pakken we de verkenning aan?

Fase 1 
• Probleemanalyse: Analyseren en ophalen; de wijkprikker en inhoudelijke analyses

Fase 2
• Oplossingen: Trechteren; van maatregellijst naar kansrijke maatregelen

Fase 3

• Samenstellen maatregelpakketten: Ordenen; van kansrijke maatregelen naar 
samenhangende combinaties voor korte en lange termijn

Fase 4
• Besluiten: vaststellen maatregelpakketten; richting geven aan vervolgstappen



Meedenken

• Probleemanalyse
• N242 conferentie 

• Overheden en professionele stakeholders

• Wijkprikker
• Iedereen

• Inloopbijeenkomst
• Iedereen

• Oplossingen & maatregelpakketten
• N242 atelier 

• Iedereen (na aanmelding)

• Slotbijeenkomst
• Overheden en professionele stakeholders

• Terugkoppeling besluitvorming

https://www.wijkprikker.nl/verkenning-n242


Tussenstand probleemanalyse

https://arcg.is/C50K5


Wat weten we nu over de N242?

• Doorstroming wegvakken en 
kruispunten



Wat weten we nu over de N242?

Kunnen kruispunten het verkeer afwikkelen? Kunnen wegvakken het verkeer afwikkelen?

Ochtendspits Avondspits



Wat weten we nu over de N242?

• Ongevallen en 
weginrichting



Wat weten we nu over de N242?

• Openbaar vervoer en fiets



Vervolgstappen in de verkenning

• Groslist (alle ingebrachte maatregelen)
➢Longlist en factsheets

➢Shortlist (kansrijke maatregelen)

➢Maatregelpakketten

• Besluitvorming vervolgproces
➢Voorjaar 2023

Fiets

OV

Auto

N242

Hinder

Gebruik

Multimodaal 
adaptief 

maatregelpakket

Weg

…



Vervolgstappen na de verkenning

Kort

• Kleinschalige maatregelen

• Zonder ruimtelijk besluit, korte termijn (1 – 2 jaar)

Koppel

• Gekoppelde maatregelen

• Gekoppeld aan groot onderhoud en OV-concessie, vanaf 2026 en 2028

Middel

• Lokale capaciteitsuitbreiding en maatregelen met ruimtelijk besluit

• Met ruimtelijk besluit, via planstudie,  > 5 jaar

Lang

• Omvangrijke capaciteitsuitbreiding en maatregelen met ruimtelijk besluit

• Met ruimtelijk besluit, via planstudie > 10 jaar

Realisatietermijn afhankelijk van de maatregelen in het adaptief maatregelpakket. 



Meer informatie of reageren?

• Deze avond
• Probleemanalyse (leefomgevingsfoto)

• Participatieopbrengst (wijkprikker)

• Deel uw kennis en vragen (wijkprikker en op kaart)

• Vervolg en procedure

• Vervolg
• Blijft op de hoogte; www.noord-holland.nl/verkenningN242

• Denk actief mee over de pakketten: N242-atelier 
• Alleen na aanmelding via www.noord-holland.nl/verkenningN242

• Aanmelden kan tot donderdag 8 december

http://www.noord-holland.nl/verkenningN242
http://www.noord-holland.nl/verkenningN242


• Bedankt voor uw aandacht


