
 

Purmerend, 22 november 2016 

 

Aan college van burgemeester en wethouders van de gemeente Purmerend, 

 

Geachte dames en heren, 

Vorige week bereikte ons het bericht dat de Dorpsraad Zuidoost Beemster samen met de 

gemeente Beemster een informatieavond organiseerde om de bewoners te informeren over de 

toekomstplannen met de Rijksweg A7. Aanleiding is onder andere de optie in het plan van 

Rijkswaterstaat om de bocht bij de afslag Purmerend-Zuid recht te trekken en het snelweg-tracé 

ingrijpend te wijzigen. Deze optie lijkt erg voor de hand te liggen gezien het gevaar van de scherpe 

bocht in combinatie met veel op- en afritten.  

Onze inschatting is dat dit een enorme impact gaat hebben op de stad Purmerend in het algemeen 

en de omwonenden in het bijzonder. Ook de in het gebied aanwezige natuur zal ingrijpend 

veranderen als het snelwegtracé verplaatst zal worden. Zo zal het door de gemeente als 

ontwikkelgebied beschouwde Beusebos (Kom A7), een compleet ander karakter krijgen. Hierdoor 

komt het Beusebos tegen Weidevenne aan te liggen en ‘is er sprake van afname van geluid en 

verbetering van luchtkwaliteit. Het bosgebied ten westen van de A7 wordt beter bereikbaar vanuit 

het woongebied. Het woonklimaat en huizenprijzen zullen hier dus verbeteren’, aldus staat 

omschreven in de plannen in de Corridorstudie. Daarnaast zullen er talloze andere gevolgen zijn 

voor de stad als het gaat om verkeersstromen en bereikbaarheid.  

Als lokale organisaties nemen wij graag het initiatief om ook de Purmerenders te informeren over 

de mogelijkheden waar over wordt gesproken. De snelweg A7 heeft een zeer belangrijke functie in 

de regio en is voor de inwoners van de gemeente Purmerend van groot belang.  

Wij nodigen daarom de gemeente Purmerend uit om samen een informatieavond te organiseren 

over dit belangrijke onderwerp. 

Met vriendelijke groet,

Eric Kooijman 

Stichting Vrienden van het Beusebos 

Peter van der Stelt 

Milieudefensie Waterland 

Klaas Breunissen 

Stichting Behoud Waterland 

Louis Boersma 

IVN Waterland 

 

Marc Bakker 

Wijkvereniging De Hazepolder 
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