
Provincie 
Noord-Holland 

POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM 

Burgemeester en Wethouders 

van de gemeente Waterland 

Postbus 1000 

1140 BA MONNICKENDAM 

Gedeputeerde Staten 

Uw contactpersoon 

T. van Egmond 

BEL/VV 

Doorkiesnummer (023) 514 5233 

egmondt@noord-holland.nl 

1 I 3 

Betreft: Te nemen maatregelen op de N518 bij het groot onderhoud 

Geacht college, 

Zowel uw gemeente als de eilandraad Marken hebben gereageerd op de 

resultaten van de uitgevoerde trajectstudie N51 8 en er op aangedrongen 

de maximumsnelheid op de N51 8 niet te verlagen naar 60 km/uur. 

Hierbij willen wij u informeren over de maatregelen die gelijktijdig met 

het groot onderhoud op de N51 8 zullen worden uitgevoerd. 

Mede naar aanleiding van een gesprek afgelopen januari tussen uw 

burgemeester, wethouder Bromet en gedeputeerde Post en het verzoek 

van de eilandraad Marken zal -in afwijking van de resultaten van de 

uitgevoerde trajectstudie- de maximumsnelheid van 80 km/uur op de 

N51 8 worden gehandhaafd. 

Het handhaven van de maximumsnelheid van 80 km/uur zal 1 jaar 

worden gemonitord. Mocht uit de monitoring blijken dat de 

verkeersveiligheid in het geding is, zal alsnog besloten worden de 

maximumsnelheid te verlagen naar 60 km/uur. 

Wel wordt er op de hele weg een inhaalverbod ingesteld, uitgezonderd 

landbouwverkeer op locaties met voldoende zichtlijnen, zoals het 

handboek Wegontwerp (CROW) voorschrijft. 

Daarnaast zullen wij het niet meer toestaan dat fietsers in de 

wintermaanden van de rijbaan gebruik maken. Dit is in 

overeenstemming met de wens van uw gemeente en de eilandraad. 
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In onderstaande tabel staat voor de duidelijkheid per wegvak of 

kruispunt welke maatregelen worden genomen. 

r maatregelen , - '1 

wegvak A: graaf Willemlaan-

Hemmeland 

handhaven 50 km/uur en inhaalverbod 

kruispunt 1: Hemmeland verhogen en verharden middengeleider 

wegvak B: Hemmeland- Cornelis 

Dirkz. Laan 

handhaven 50 km/uur en inhaalverbod 

kruispunt 2: Cornelis Dirkz.Laan geen aanpassingen 

wegvak C: Cornelis Dirkz. Laan-

VOP 

handhaven 50 km/uur en inhaalverbod 

kruispunt 3:VOP Waterlandse 

Zeedijk 

accentueren VOP door middel van 

kanalisatiestrepen 

wegvak D: VOP-Bereklauw handhaven 80 km/uur en inhaalverbod 

kruispunt 4: Bereklauw plateau minder steil conform plateau bij Gouw 

wegvak E: Bereklauw-Gouw handhaven snelheid 80 km/uur en inhaalverbod 

geleiderail bij gemaal 

kruispunt 5: Gouw geen maatregelen 

wegvak F: Gouw-Dijkeinde handhaven 80 km/uur 

inhaalverbod 

kruispunt 6: Dijkeinde geen maatregelen 

wegvak G: Dijkeinde-Zeedijk handhaven 80 km/uur 

inhaalverbod 

plaatsen bord adviessnelheid 60 km/uur en 

bochtgeleiding bij Peereboom-boerderij 

kruispunt 7: Zeedijk geen maatregelen 

wegvak H: Zeedijk-Marken handhaven 80 km/uur en inhaalverbod 

parkeerhaven halverwege de dam wordt 

pechhaven 

parkeerhaven vlakbij Marken verwijderen 

kruispunt 8: fietsoversteek accentueren oversteek 

Deze werkzaamheden zullen gelijktijdig met het groot onderhoud in 

201 7 worden uitgevoerd. 
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Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en 

verzoeken u per brief te reageren of u kunt instemmen met de 

voorgestelde maatregelen. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, 
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Deze beslissing is namens gedeodteerde staten genomen door het lid 

van het college dat met dit onderwerp is belast. 


