
 

 

Beantwoording vraag Seniorenpartij; 

 

Uitkomst onderzoek bruggen KW_0089 en KW_0176 

De betonnen brug KW_0176 is in huidige staat geschikt voor gebruik als calamiteitenroute voor 

voertuigen van 12 ton. De verderop gelegen houten brug KW_0089 kan in de huidige slechte staat 

niet worden gebruikt door zware hulpverleningsvoertuigen. Ook na uitvoering van noodzakelijk groot 

onderhoud lijkt dit niet meer mogelijk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanvullend op vraag Seniorenpartij; 

 

Bereikbaarheid hulpdiensten Veiligheidsregio NHN 

Veiligheidsregio NHN heeft vertrouwen uitgesproken dat zij bij een ongeval op de toegangsweg van 

Muggenburg altijd een mogelijkheid vinden om de wijk te bereiken. Hierbij wordt toegestaan dat de 

wijk niet voldoet aan de Handreiking van Brandweer Nederland, die een tweede ontsluiting 

prefereert. Veiligheidsregio NHN is wel van mening dat de gemeente aan de lat staat om zich in te 

zetten voor goede bereikbaarheid.  

 

Mogelijkheden voor een calamiteitenroute 

De beste mogelijkheid om een goede calamiteitenroute in te richten concentreert zich op KW_0089. 

(optie 1a) Via de fietsroute waar deze brug onderdeel van uitmaakt, kan men al een groot deel van 

de wijk Muggenburg met materieel bereiken. Deze calamiteitenroute is daarnaast ook nog 

uitbreidbaar tot het hart van de wijk, wat afhangt van de belastbaarheid van tussengelegen brug 

KW_0605. (optie 1b) Dit kan dan tevens als tweede aanvalsroute dienen bij grote calamiteiten. De 

Veiligheidsregio NHN acht de ligging van de andere brug KW_0176 hierin teveel beperkt. Om deze 

locatie bruikbaar te maken vergt tevens een grote investering om de aangrenzende verharding op te 

waarderen voor zwaar verkeer, waardoor deze variant niet wordt geadviseerd. 

 

Mogelijke calamiteitenroutes in kaart 

 



 

 

 
 

X  X               obstructie rijbaan nabij entree Muggenburg 

Optie 1a     beschikbare route na aanpassen brug KW_0089 

Optie 1b     beschikbare uitbreiding van route 1a na onderhoud brug KW_0605 

Optie 2        beschikbare route via KW_0176 na aanpassen/uitbreiden omliggende verharding 

 

Ambtelijk advies 

Indien een calamiteitenroute voor Muggenburg wordt gewenst, wordt geadviseerd om de realisatie 

te zoeken in het reeds noodzakelijke groot onderhoud aan de houten fietsbrug KW_0089. Om deze 

geschikt te maken voor zwaar verkeer is een complete vervanging van de brug een 

toekomstbestendige kostenefficiënte keuze. Hier is reeds rekening mee gehouden in het meerjaren 

investeringsprogramma Kunstwerken. De tussengelegen brug KW_0605 kan waarschijnlijk worden 

verstevigd bij toekomstig onderhoud waarmee de calamiteitenroute hierna kan worden uitgebreid 

zonder aanvullende investeringen. Met deze uitbreiding kan het hart van de wijk worden bereikt en 

is hiermee de bereikbaarheid van Muggenburg bij calamiteiten weer gewaarborgd. 

 

Aanpak brug KW_0089 vs. Ontwikkelingen Zuiderweg 

Rond de Zuiderweg spelen verschillende ontwikkelingen. Deze verkeersader heeft een belangrijke 

functie in de bereikbaarheid van Schagen. Toekomstige vervoersontwikkelingen vragen mogelijk een 

hogere afwikkelingscapaciteit van deze weg, waardoor aanpassing gewenst zal zijn. Tevens kan de 

ontsluiting van plan Oudshoorn invloed hebben op gehele infrastructuur. Dit maakt dat de gevolgen 

voor de inrichting van dit gehele gebied moeten worden onderzocht. Indien er bijvoorbeeld voor de 



 

 

ontsluiting van plan Oudshoorn een parallelweg langs de Zuiderweg noodzakelijk is, of een rotonde 

op de huidige kruising met de Julianalaan, is er hier meer ruimte nodig en moet de brug mogelijk 

worden verplaatst. Er bestaat daarmee de kans dat een kostbare reparatie of gehele vervanging van 

de houten brug KW_0089 een desinvestering zou worden, als we dat per direct uitvoeren. Dit moet 

uiteraard worden voorkomen. Er wordt gewerkt om gevolgen inzichtelijk te maken zodat hier keuzes 

in kunnen worden gemaakt en duidelijkheid ontstaat voor de aanpak van de brug. Deze lijkt met 

kleine ingrepen voor het komende jaar nog veilig te houden, maar grootschalige aanpak is daarna 

echt noodzakelijk om afsluiting te voorkomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


