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Aan              : De gemeenteraad 

Van             : Het college van B&W 

Onderwerp  : Landbouwsluis Lijsbeth Tijsweg in Berkhout 

Datum        : 14 juli 2021 

Documentnr  : D21.007756 

Zaaknummer : ZK20000687 

Geachte raadsleden,  

 

In deze memo informeren wij u over het collegebesluit om het hoogheemraadschap te adviseren de 

landbouwsluis of iets dergelijks op de Lijsbeth Tijsweg in Berkhout niet terug te plaatsen. 

 

De landbouwsluis in de Lijsbeth Tijsweg in Berkhout is vorig jaar verwijderd, omdat deze niet goed 

functioneerde en daardoor niet het gewenste effect had. Hoge auto’s konden de landbouwsluis 

passeren en met enige regelmaat kregen auto’s ook schade door de landbouwbouwsluis. Daarnaast 

is sinds de opwaardering van de Jaagweg / N194 minder behoefte aan deze landbouwsluis. Sinds de 

Jaagweg / N194 in beide richtingen rijstroken heeft, vindt er nauwelijks meer congestie van verkeer 

plaats op deze weg. Hierdoor is de Lijsbeth Tijsweg voor de meeste herkomsten en bestemmingen 

geen sneller alternatief meer dan de Jaagweg / N194.  

 

Het college heeft daarom op 23 maart 2020 het volgende besloten:  

1.     Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) verzoeken de niet-werkende 

landbouwsluis aan de Lijsbeth Tijsweg bij wijze van pilot weg te laten halen. 

2.     Na een half jaar de situatie evalueren naar aanleiding van verkeerstellingen en evt. meldingen. 

 

In augustus 2020 is de landbouwsluis door HHNK verwijderd. Na een half jaar heeft de gemeente 

Koggenland verkeerstellingen uitgevoerd. Samen met HHNK zijn de telgegevens, meldingen en 

ongevallen geanalyseerd.  

 

Verkeerstellingen 

De gemeente heeft in maart 2021 verkeerstellingen uitgevoerd op dezelfde locaties als de tellingen 

in 2019. De telresultaten van 2019 en 2021 staan in onderstaande tabellen. 

 

Lijsbeth Tijsweg 2019 

Locatie Voertuigen 

per etmaal 

Mvt/etmaal Zwaar verkeer fietsers V85 km/uur 

Lijsbeth Tijsweg ter 

hoogte van nummer 1 

439 177 8 262 31 

Lijsbeth Tijsweg tussen 

de camping en Hoorn 

470 312 7 158 59 
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Lijsbeth Tijsweg 2021 

Locatie Voertuigen 

per etmaal 

Mvt/etmaal Zwaar verkeer Fietsers V85 km/uur 

Lijsbeth Tijsweg ter 

hoogte van nummer 1 

554 373 16 181 64 

Lijsbeth Tijsweg tussen 

de camping en Hoorn 

635 456 16 179 63 

 

Hieruit blijkt dat het aantal motorvoertuigen (mvt) ter hoogte van Lijsbeth Tijsweg 1, vlakbij de 

Teding van Berkhoutweg met circa 200 motorvoertuigen is toegenomen. Deze toename is te 

verklaren, doordat gasten van vakantiepark Westerkogge dat is gelegen aan de Lijsbeth Tijsweg 

richting Avenhorn en vice versa gebruik maken van deze route. De maximale acceptabele intensiteit 

voor dit soort wegen is 6000 motorvoertuigen per etmaal. De bovenstaande verkeersintensiteiten 

liggen hier ruim onder. 

 

De V85 geeft de snelheid aan die 85% van de weggebruikers niet overschrijdt. Dit is een 

maatgevende snelheid die aangeeft of de gereden snelheid overeenkomt met de geldende 

maximale toegestane snelheid. De V85 ligt op de Lijsbeth Tijsweg iets boven de 60 km/uur.  Op deze 

weg geldt een snelheidsregime van 60 km/uur, waarmee de V85 in de marge ligt.  

 

Meldingen 

Er zijn twee meldingen ontvangen over de verwijderde landbouwsluis. Eén melding is bij HHNK 

ingediend. Een fietser had hierbij aangegeven dat het verwijderen van de landbouwsluis geen 

veilige keuze is geweest. De tweede melding is bij de gemeente Koggenland ingediend. Hierbij werd 

aangegeven dat ganzen worden aangereden omdat de landbouwsluis er niet meer is.  

 

Ongevallen 

Het afgelopen jaar hebben op de Lijsbeth Tijsweg geen ongevallen plaatsgevonden, die gemeld zijn 

bij de politie.  

 

Conclusie 

Sinds de verwijdering van de landbouwsluis is de verkeerssituatie nauwelijks veranderd. Er zijn het 

afgelopen jaar twee meldingen ontvangen over de verwijderde landbouwsluis. Gezien de 

verkeersintensiteit van circa 600 motorvoertuigen per etmaal, lijkt het er niet op dat de Lijsbeth 

Tijsweg gebruik wordt als sluiproute. De politie en HHNK zijn daarom geen voorstander van het 

terugplaatsen van de landbouwsluis. Tijdens de raadsvergadering van 7 juni 2021 is een motie om 

het college te verzoeken direct een deugdelijk obstakel terug te plaatsen op de Lijsbeth Tijsweg, 

door de gemeenteraad verworpen. Alles overwegende heeft het college besloten het 

hoogheemraadschap te adviseren de landbouwsluis of iets dergelijks op de Lijsbeth Tijsweg in 

Berkhout niet terug te plaatsen. 

 

De verkeersintensiteiten op de Lijsbeth Tijsweg blijven gemeten worden. Als in de toekomst de 

verkeersintensiteiten op de Lijsbeth Tijsweg onverhoopt sterk toenemen, kan alsnog overwegen 

worden om een landbouwsluis of iets dergelijks terug te plaatsen.  

 

 

 

 


