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Inleiding 

In de zomer van 2021 is een nieuw participatietraject gestart voor het 

verbeteren van de verkeersveiligheid op de kruising Leidsevaart-Bekslaan te 

Vogelenzang. Het doel van de participatie is een verkeersveilig ontwerp te maken 

dat kan rekenen op draagvlak van de belanghebbenden. Dit verslag beschrijft het 

participatietraject. 

Voorgeschiedenis: 

De verkeersveiligheid op het kruispunt Bekslaan-Leidsevaart is al langere tijd 

onderwerp van gesprek. Het kruispunt ligt vlakbij een spoorwegovergang, er is 

weinig ruimte en fietsers steken het kruispunt op verschillende plekken over. De 

aanwezigheid van een fietsbrug, tweerichtingenfietspad en parkeerplaatsen 

maakt de verkeerssituatie complex. De verkeersveiligheid van het kruispunt is in 

het gedrang. Daarnaast ervaren bewoners van de Leidsevaart een hoge 

parkeerdruk en wordt veelvuldig geklaagd over de snelheid van het verkeer.  

In 2018 heeft de gemeente in eigen beheer een herinrichtingsplan voor deze 

kruising gemaakt. Het conceptplan is in het voorjaar van 2019 voorgelegd aan de 

bewoners, ambtelijke verkeerscommissie en Fietsersbond en na verwerking van 

de reacties bijgesteld. Op basis van het conceptplan is subsidie gevraagd en 

gekregen van de provincie Noord-Holland. 

Voor de uitvoering van het conceptontwerp was een aanpassing van de 

spoorwegovergang nodig. De daarvoor benodigde onderzoeken naar de 

technische haalbaarheid zijn in 2019/2020 uitgevoerd. 

In het voorjaar van 2021 heeft het college het conceptontwerp inclusief de 

financiering ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. 

Op 18 mei 2021 heeft de commissie Grondgebied een raadsvoorstel voor de 

verbetering van de verkeersveiligheid van het fietsknelpunt Leidsevaart-Bekslaan 

niet rijp bevonden voor besluitvorming. De raadscommissie was van mening dat 

het conceptontwerp onvoldoende was uitgewerkt met de belanghebbenden.  

Externe ondersteuning 

Bij de herstart van het participatie traject wilde de gemeente de maximaal 

mogelijke inspraak organiseren. De gemeente heeft daarom verkeerstechnisch 

adviesbureau XTNT gevraagd om ons hierin te begeleiden. Zij zijn een specialist 

op het gebied van infrastructuur en verkeersgedrag.  

 

 



Fasering: 

Het participatieproces van het fietsknelpunt Bekslaan – Leidsevaart is veel 

omvattend. Om het hele participatieproces samen te vatten is het proces 

chronologisch in de tijd samen te vatten in 4 fases:  

Fase 1 : Knelpuntenanalyse & vooronderzoek,  

Fase 2 : variantenstudie & ontwerpatelier,  

Fase 3 : online klankbord & stemming, 

Fase 4 : ontwerp. 

 

Covid19 

De Covid19-maatregelen in het najaar van 2021 en begin 2022 maakten het 
onmogelijk fysieke bijeenkomsten te organiseren. Daarom zijn de eerste twee 
fasen vrijwel uitsluitend schriftelijk uitgevoerd tot aan het ontwerpatelier. 

 

Fase 1: Knelpuntenanalyse en vooronderzoek  

Stap 1: Ophalen input bewoners en belanghebbenden:  

Een belangrijke stap in het komen tot een gedragen voorkeursvariant is het goed 

meenemen van de belangrijkste stakeholders en belanghebbenden in het 

ontwerpproces. Als stakeholders zijn aangemerkt: 

- de omwonenden (Leidsevaart, Bekslaan, Tulpenlaan en Ixialaan) 

- de dorpsraden Bennebroek en Vogelenzang 

- de bewonersraad Leidsevaart 

- de Fietsersbond 

- een aantal geïnteresseerde bewoners 

- de gemeenteraad 

Wij hebben de stakeholders begin juli 2021 geïnformeerd over de herstart van 

het participatietraject. 

Een groep bewoners heeft in juni 2021 twee bijeenkomsten georganiseerd en 

een werkboek opgesteld met suggesties en wensen. Tevens hebben wij alle input 

uit het verleden verzameld en geanalyseerd. Al deze informatie is samengevat. 

Alle binnengekomen input en reacties zijn vertaald in criteria (en prioriteiten) 

voor de nieuwe ontwerpen: voor welke problemen moeten de ontwerpen een 

oplossing bieden?  

Het resultaat van stap 1 was dat de belangrijkste knelpunten in beeld zijn 

gebracht in een overzicht van eisen en wensen met betrekking tot het nieuwe 

ontwerp.  

 

 

 



Stap 2: Observatie en verkeerstelling  

Op basis van de opgehaalde informatie heeft XTNT  het verkeersgedrag op het 

kruispunt geobserveerd in het najaar van 2021. Doel van deze observatie was 

meerledig:  

• Observeren gedrag verschillende verkeersdeelnemers. Er is een ‘Gedragsscan 
verkeersveilige infrastructuur’ uitgevoerd waarin wij op basis van een Human-

factor analyse inzichtelijk maken hoe de verschillende weggebruikers de 

verkeerssituatie ervaren en welke effect dit heeft op hun gedrag.  

• Observeren (effectiviteit van het) huidige ontwerp. Wij hebben gekeken naar 

aspecten zoals veiligheid, doorstroming en verkeersstromen.  

• Inschatting maken van intensiteiten op basis van visuele tellingen.  

• Inschatting maken van mogelijke alternatieven en aansluiting van het 

kruispunt op aangrenzende wegen.  

Naast de observatie is er ook een verkeerstelling uitgevoerd (intensiteiten en 

snelheid).  

Het resultaat van stap 2 was een goed beeld van de huidige verkeerssituatie en 

het gedrag van verkeersdeelnemers. Hierdoor hebben wij ook een goed beeld 

van (on)mogelijkheden in de directe omgeving en aangrenzende wegen t.b.v. de 

ontwerpvarianten. 

 

Stap 3: Inmeten kruispunt  

Omdat de ruimte op het kruispunt beperkt is, en de verwachting is dat elke 

centimeter nodig is, is het kruispunt en de Leidsevaart tussen de Bekslaan en de 

Zwarteweg helemaal ingemeten.  

De volgende aspecten zijn hierin meegenomen:  

• Objecten in het plangebied.  

• Bestaande inritten en parkeerplaatsen op eigen terrein op de Leidsevaart.  

• Hoogteverschillen spoorweg en aangrenzende percelen.  

• De insteek van het talud naar de Leidsevaart en waterlijn (alleen aan de zijde 
van de Leidsevaart).  

Het resultaat van stap 3 heeft ons inzicht gegeven in de beschikbare ruimte voor 

de ontwerpvarianten. 

 

Fase 2: Variantenstudie & ontwerpatelier 

Stap 4: Brainstorm en eerste varianten  

Toen we de uitgangspunten en randvoorwaarden scherp hadden, de 

knelpuntenanalyse hadden uitgevoerd, en we zelf een beter beeld hadden van de 



huidige situatie en maatvoering, konden we ons richten op mogelijke ontwerpen 

voor het kruispunt. We organiseerden een interne brainstorm met het gehele 

projectteam waarin we:  

• De door bewoners aangedragen ideeën en ontwerpen bespraken en 

beoordeelden: zijn de ontwerpen verkeerskundig/technisch/ruimtelijk haalbaar, 

dragen ze bij aan het wegnemen van de knelpunten (op basis van criteria uit 

stap 2) en verwachten wij dat weggebruikers hun gedrag hierdoor gaan 

aanpassen? 

In overleg met de verkeerskundigen van de gemeente en het adviesbureau en de 

wethouder is afgesproken dat wij geen varianten gaan uitwerken die 

verkeerskundig of uitvoeringstechnisch niet verantwoord zijn. Een aantal 

suggesties van de bewoners is om deze reden afgevallen. 

• Alternatieve oplossingsrichtingen zijn in beeld gebracht.   

De ideeën uit de brainstorm werken we op hoofdlijnen uit in een aantal eerste 

(potlood)schetsen met beschrijving. De schetsontwerpen en onze bevindingen 

over de aangedragen ideeën van de bewoners zijn gebruikt als input voor de 

sessie met bewoners (ontwerp atelier).  

Het resultaat van stap 4 was de haalbaarheid en effectiviteit van de aangedragen 

ontwerpen van de bewoners. Hier zijn 3 schetsontwerpen uit voort gekomen.  

Open Stad 

Mede vanwege de Covid-maatregelen hebben wij als pilotproject gekozen voor 

grotendeels digitale communicatie via de website OpenStad.nl. Deze website is 
speciaal gebouwd voor dit project. Op deze website zijn alle relevante 
documenten gedeeld en konden de stakeholders reageren, zich aanmelden 

voor het ontwerpatelier, chatten en stemmen op ontwerpvarianten. De 
webpagina is bereikbaar vanuit de projectenpagina op de gemeentelijke 

website of via de link Ontwerpvarianten | Ontwerp kruispunt Bekslaan-Leidsevaart 

(bloemendaal.nl) 

 
 

Stap 5: Sessie bewoners (ontwerpatelier) en uitwerking ontwerpvarianten  

Op 21 december 2021 hebben wij de stakeholders uitgenodigd om de 

schetsontwerpen te bekijken op de website en hun opmerkingen te delen. De 

bewoners zijn tevens uitgenodigd zich aan te melden voor een ontwerpatelier 

met de gemeente en de adviseurs. 

Op 9 maart 2022 hebben wij een ontwerpatelier georganiseerd. Voor het 

ontwerpatelier zijn niet alleen de direct belanghebbenden uitgenodigd per brief 

maar ook iedereen die zich betrokken voelde via Facebook, Twitter en een 

advertentie in de krant. 

De gemeente, adviesbureaus XTNT en Kragten presenteerden hier hun 

bevindingen en ideeën. Samen met ongeveer 20  aanwezige bewoners en 

stakeholders zijn deze ideeën besproken en verder uitgewerkt. Het was een 

interactieve middag waarbij de 3 schetsontwerpen allemaal zijn besproken en de 

https://bekslaan-leidsevaartweg.doemee.bloemendaal.nl/ontwerpvarianten
https://bekslaan-leidsevaartweg.doemee.bloemendaal.nl/ontwerpvarianten


aanwezigen hierop konden reageren. Op basis van de bijeenkomst zijn de 

mogelijke oplossingen voor het kruispunt verder uitgewerkt in 3 ontwerpen. In 

een memo (zie bijlage 1) is een toelichting gegeven op de keuzes die we hierbij 

hebben gemaakt.  

Het resultaat van stap 5 is 3 ontwerpen die kunnen rekenen op draagvlak van de 

stakeholders, verkeerskundig haalbaar zijn en waarin zoveel als mogelijk alle 

input van de betrokkenen is verwerkt.  

 

Fase 3: Online klankbord & stemming 

Wij hebben de 3 ontwerpen in een online klankbord gepresenteerd via de website 

openstad.nl. De stakeholders zijn per brief op de hoogte gesteld van de 

mogelijkheid om de ontwerpen te bekijken en beoordelen. 

Er is online breed gediscussieerd over de 3 ontwerpen. Men kon stemmen op hun 

ontwerp en reacties geven. Dit kon tussen 5 en 27 mei 2022. Er is een duidelijke 

voorkeur voor ontwerp 3 uitgekomen dat veruit de meeste stemmen (likes) had.  

 

De gemeente heeft na afloop op alle reacties gereageerd. 

 

Fase 4: Ontwerp 

De voorkeursvariant is uitgewerkt tot voorlopig ontwerp met een kostenraming. 

Het voorlopig ontwerp is voldoende uitgedetailleerd om aan college en raad voor 

te leggen voor besluitvorming.  

Nadat de raad het voorlopig ontwerp en de financiering heeft goedgekeurd 

leggen wij het nog éen keer voor aan de stakeholders.  Dan kunnen nog kleine 

aanpassingen worden doorgevoerd. 

 

 

 



 

Nieuwe brug 

De te vervangen en verplaatsen brug over de Leidsevaart is ook via de website 

openstad.nl in inspraak gebracht. IPV Delft (welke ook de bruggen op het 

Haringbuys terrein heeft ontworpen) heeft drie verschillende schetsontwerpen 

gemaakt die tot en met 6 oktober zijn voorgelegd via openstad.nl en waarop 

weer ge-liked (gestemd) is.  

Variant 2: Vakwerk heeft veruit de meeste stemmen, er is dus een duidelijke 

voorkeur voor deze brug. 

 

De dorpsraad heeft gereageerd dat ze variant 2 onveilig vinden omdat “een 

stuurfout tot een ernstige val kan leiden en kleine kinderen lopen of fietsen door 

de grote opening zo de vaart in”.  

Uiteraard wordt deze brug veilig en volgens de geldende veiligheid standaarden 

gebouwd. De presentatie van deze 3 varianten is globaal, het detailniveau zit 

hier nog niet in. Het ging in dit stadium puur over de uitstraling van de brug. Er 

komen bijvoorbeeld nog kabels en/of gaas voor de openingen. Hetzelfde geldt 

voor andere veiligheidsmaatregelen zoals bebordingen en afrasteringen. Dit 

wordt in een later stadium in detail uitgewerkt. 

 

 

  



 

Conclusie: 

Uit het doorlopen participatietraject en de vele participanten met name via de 

website openstad.nl blijkt dat het voorlopig ontwerp voor het kruispunt en de 

brug op brede steun van de belanghebbenden kan rekenen.  

 

 

 

 

 

 


