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NU is het moment voor een duurzame oplossing 

 
• NU is het moment 

om schade uit het 
verleden te 
herstellen 
 

• Anno 2015 willen 
we gaan voor de 
LANGE termijn 
 

• Met een goede 
balans tussen 
bereikbaarheid, 
leefbaarheid en 
veiligheid . 
 
 
 
 






De hele regio toont zich betrokken 
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• Inwoners uit heel 
Waterland 
mobiliseren passie 
en denkkracht 

 
• Ondernemers in de 

regio steunen ons 
plan 
 

• In samenspraak met 
alle stakeholders in 
de regio. 
 






PVA Dorpsraad juli 

7 varianten, met als voorkeur: 
• Onderdoorgang  met verdiepte 

ligging N247 en aquaduct 
• Handhaving huidige OV 
• Het dorpsplein maakt van het dorp 

weer een geheel 
 






Reactie Provincie 28-8 

• ‘ ..opgevallen dat er geen of weinig aandacht is 
besteed aan de doorgang van het verkeer tijdens 
de bouw van een onderdoorgang...’ 

• ‘Hoewel het plan van aanpak niet geheel voldoet 
aan onze verwachting willen wij u gezien het vele 
verrichte werk toch de gelegenheid geven het 
ontwerp verder uit te werken.. ‘ 

• ‘Na inleverdatum 31 dec zal besluitvorming over 
projecten in Broek in Waterland weer in gang 
worden gezet.’ 



Schetsontwerp verdiepte ligging N247 



Verdiepte onderdoorgang, 2 rijstroken 



Vogelvlucht impressie vanuit zuiden 



Vogelvlucht impressie vanuit noorden 



Huidige brug vervangen door aquaduct 
(vanuit zuiden) 



Begin onderdoorgang vanuit noorden 



Voordelen 

 
• Het doorgaand verkeer rijdt ongehinderd door 
• Minder verkeershinder tijdens aanleg 
• Geen maandenlang oponthoud tijdens vervanging van de brug 
• Geen extra stoplichten in Broek 
• 5 a 10 minuten sneller per rit, ofwel 1,5 uur tijdwinst per week 
• Nooit meer wachten voor de openstaande brug 
• Goed voor de economie van de regio Waterland  
• Financieel haalbaar met doordacht plan 
• Verkeers veilig 

 
 



Hoe verder 

 

• Start crowdfunding  
• Opdracht aan Witteveen&Bos 
• Bijeenkomst in dorp voor draagvlak 
• Aanbieding aan Provincie eind december 
• Garanties over eerlijke besluitvorming 

voorjaar 2016 
• Rol commissie? 
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