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Aanleiding
De gemeente Bloemendaal heeft XTNT gevraagd om het Verkeerscirculatieplan (VCP) van de 
gemeente te voorzien van een update. In het verlengde van deze update is XTNT gevraagd 
specifiek te kijken naar de verkeersveiligheid op het kruispunt Bekslaan - Leidsevaart in 
Vogelenzang. De gemeente heeft verschillende klachten over dit kruispunt ontvangen en heeft 
behoefte aan een onafhankelijk advies over hoe de verkeersveiligheid kan worden verbeterd.

Analyse
Op basis van verschillende observaties heeft XTNT onderzocht wat de oorzaak van eventuele 
onveiligheid op het kruispunt is. Het volgende viel ons op:
» Het kruispunt is zeer complex. Verschillende verkeersstromen uit verschillende richtingen 

komen op een onoverzichtelijke plek samen. Dit vraagt om veel aandacht van weggebruikers. 
We onderscheiden:

Fietsers vanuit de Bekslaan komen via een tweerichtingenfietspad aan de zuidoostkant 
van de Bekslaan het kruispunt oprijden.
Fietsers vanuit Leidsevaart komen via een tweerichtingenfietspad aan de noordwestkant 
van de Leidsevaart aanrijden.
Fietsers vanuit de Ixialaan komen via een fietsbrug het kruispunt oprijden.

- Autoverkeer rijdt voornamelijk tussen de Bekslaan en Leidsevaart-noord (v.v.).
- Autoverkeer en fietsers vanuit de Leidsevaart-zuid komen midden op het kruispunt uit.

Er is een spoorwegovergang vlakbij het kruispunt.
Er zit een café met terras op de hoek van het kruispunt.
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Figuur 1: Veel verschillende verkeersstromen (geeMrein, blauw=auto, roodsets).
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» De vormgeving van het kruispunt is niet optimaal:
Het kruispunt is vormgegeven als T-splitsing, waarbij de zuidelijke tak geen voorrang heeft 
op de noordelijke en westelijke tak. Dit is voor verkeer vanuit de Leidsevaart-zuid echter 
niet duidelijk.

Figuur 2: Recht zicht vanuit Leidsevaart-zuid, geen duidelijke voorrangsregeling. Kruispunt lijkt T- 
splitsing.

De fietsbrug komt midden op het kruispunt uit. Fietsers die vanaf de fietsbrug het kruispunt 
over willen steken moeten rekening houden met verkeer vanuit verschillende richtingen. 
Andere verkeersdeelnemers verwachten niet dat er vanaf dat punt fietsers kunnen 
oversteken.
Er is een hoogteverschil tussen de fietsbrug en het kruispunt. Fietsers moeten via een 
heuveltje de brug op en af (afgescheiden door een hekwerk).

Figuur 4: Hoogteverschil tussen brug en kruispunt. Fietsers moeten via heuveltje bij oversteek te 
komen.

Er is een middeneiland aanwezig ten oosten van de spoorwegovergang. Deze ligt net na 
de onoverzichtelijke bocht.
Er is geen duidelijke plek op de weg voor fietsers ter hoogte van de spoorwegovergang.



Figuur 2: Geen duidelijke plek op de weg voor fietsers.
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« Het gedrag van de weggebruikers past niet bij de inrichting van het kruispunt en zorgt voor 
gevaarlijke situaties:

Fietsers tussen Leidsevaart-noord en Bekslaan (v.v.) moeten op (of vlak voor) het 
kruispunt oversteken om van het tweerichtingenfietspad aan de noordwestkant naar het 
tweerichtingenfietspad aan de zuidoost kan te komen. Er is een oversteeklocatie 
aangegeven door middel van markering maar fietsers kiezen (logischerwijs) hun eigen 
weg. Hierdoor steken ze op plekken over waar bijvoorbeeld automobilisten ze niet 
verwachten.
Fietsers van en naar de fietsbrug fietsen tegen het verkeer in om het kruispunt. Ze steken 
niet over bij de gewenste oversteek maar kiezen de kortste weg.

- Autoverkeer tussen Bekslaan en Leidsevaart-noord (v.v.) rijdt met redelijk hoge snelheid 
de bocht om. Ze hebben voorrang, en nemen dit dan ook.

- Verkeer vanuit de Leidsevaart-zuid richting het noorden rijdt hard het kruispunt op. Ze zien 
een lange rechte weg voor zich liggen en krijgen het idee dat ze voorrang hebben. Ze 
moeten echter voorrang verlenen voor verkeer vanuit de Bekslaan.
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Figuur 5: Fietsers rijden tegen het verkeer in via de kortste en snelste route.



Oplossingen
In onze ogen is het duidelijker vormgeven van het kruispunt essentieel om de verkeersveiligheid op 
het kruispunt te verbeteren. Weggebruikers moeten naar aanleiding van de inrichting van het 
kruispunt beter en sneller snappen wat er van ze verwacht wordt. Dit kan volgens ons op de 
volgende manieren:

Duidelijker aangeven van de voorrangsregeling
Het kruispunt is nu vormgegeven als een T-splitsing. We adviseren de rijrichting Bekslaan - 
Leidsevaart-noord (v.v.) duidelijker in de voorrang te zetten door deze bocht ook als zodanig aan te 
leggen. De Leidsevaart-zuid sluit dan niet meer recht aan op het kruispunt maar wordt iets 
afgebogen. Voordeel is dat verkeer vanaf de Leidsevaart-zuid niet meer rechtdoor kan rijden en 
hierdoor eerder geneigd zijn voorrang te verlenen. De aansluiting van de Leidsevaart-zuid kan 
worden vormgegeven door middel van een plateau.

Verplaatsen fietsbrug
De fietsbrug komt nu midden op het kruispunt uit waarbij ook nog een hoogteverschil overwonnen 
moet worden. We adviseren de fietsbrug te verplaatsen naar het zuiden en deze aan te laten 
sluiten op de Leidsevaart-zuid. Hierdoor haal je het fietsverkeer weg uit de complexe situatie op het 
kruispunt en kunnen fietsers straks via de ondergeschikte zijweg (Leidsevaart-zuid) het kruispunt 
oprijden.

Aanleg fietsstroken
Er zijn nu aan weerszijden van het kruispunt tweerichtingenfietspaden aanwezig. Het oversteken 
van het ene fietspad naar het andere fietspad gebeurt midden op het kruispunt. Dit is gevaarlijk. We 
adviseren om fietsers aan hun eigen kant van de weg te laten fietsen op herkenbare 
fiets(suggestie)stroken. Het is dan voor alle weggebruikers duidelijk waar ze moeten rijden en 
gevaarlijke oversteekbewegingen worden zo veel mogelijk beperkt. Oversteken naar het 
tweerichtingenfietspad kan dan verder van het kruispunt af (op huidige oversteek Bekslaan en ter 
hoogte van de Zwarteweg). Deze oversteken moeten wel veilig worden ingericht (voldoende 
opstelruimte, goed zicht). Om voldoende ruimte te creëren voor al het verkeer adviseren we de 
middengeleider op het kruispunt te verwijderen en te vervangen door een asstreep.

Kruispunt inrichten als verblijfsruimte
Er gebeurt veel op en rond het kruispunt. Ondanks het feit dat de doorgaande route een 
gebiedsontsluitingsweg is, kan er voor worden gekozen om het kruispunt als Verblijfsruimte' in te 
richten. Door het kruispunt het uiterlijk te geven van een gezellig pleintje (met horeca) zijn 
weggebruikers geneigd af te remmen en beter op te letten op bijvoorbeeld aanwezige voetgangers 
of fietsers. Dit kan bijvoorbeeld gedaan worden door het kruispunt in open verharding aan te 
leggen, gezellige lantaarnpalen te plaatsen en/of bloembakken te plaatsen.
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Figuur 6: Schetsontwerp kruispunt met nieuwe aansluiting Leidsevaart-zuid, verplaatste fietsbrug 
en aanleg fietsstroken.
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Figuur 7: Schetsontwerp kruispunt als verblijfsgebied. Open verharding, lantaarnpalen en 
bloembakken.



Figuur 8: Schetsontwerp kruispunt vanuit Leidsevaart-zuid.
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