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Samenvatting verkeersafwikkeling Park Vogelenzang 

Bennebroek 

 

Het voorgenomen plan 

Het voornemen is om op de locatie Park Vogelenzang maximaal 300 woningen te 

realiseren. Dit deels ter vervanging van het voormalige zorgcomplex. In de aankomende 

jaren worden eerst maximaal 250 woningen gerealiseerd. In een latere fase zullen naar 

alle waarschijnlijkheid de zorgfuncties verder afnemen. Op de termijn vrijkomende 

locaties kunnen eventueel nog 50 woningen gerealiseerd worden 

 

Het terrein wordt ontsloten via een aansluiting op de Rijksstraatweg ter hoogte van de 

Groot Hoefbladlaan en een aansluiting op de Haarlemmerstraat in de gemeente Hillegom 

ter hoogte van Haarlemmerstraat 120. Een impressie van de bestaande aansluitingen is 

weergegeven in figuur 1. Het is voor autoverkeer vanuit het plangebied niet mogelijk om 

via de bestaande woonstraten naar het noorden naar de Zwarteweg te rijden. Dit is in de 

huidige situatie ook niet mogelijk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1: Impressie van de bestaande aansluitingen Park Vogelenzang (noord via de Groot Hoefbladlaan,  

zuid ter hoogte van de Haarlemmerstraat 120)  
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Uitgangspunten onderzoek verkeersafwikkeling 

Als basis voor de verkeersgegevens is het Verkeersmodel Noord-Holland Zuid versie 2.3 

gehanteerd. In dit regionale verkeersmodel is de gemeente Bloemendaal opgenomen. 

Dit model beschrijft de verkeerssituatie voor het prognosejaar 2030. Dit verkeersmodel is 

als basis gebruikt voor de bepaling van de verkeersintensiteiten en het berekenen van 

de situatie, inclusief de nieuwe planontwikkeling Park Vogelenzang.  

 

Doorkijk situatie Duinpolderweg 

Er wordt op dit moment gewerkt aan de plannen voor een nieuwe wegverbinding ten 

zuiden van Bennebroek, de Duinpolderweg. Hiervoor is door beide provincies een 

voorkeursalternatief gekozen dat verder wordt uitgewerkt. De Duinpolderweg heeft 

mogelijk effect op de verkeersintensiteiten op de Rijksstraatweg ter hoogte van het 

plangebied Park Vogelenzang.  

Er is echter nog geen definitief besluit genomen ten aanzien van de Duinpolderweg en 

ook de exacte uitwerking is nog niet bekend. Daarom is een indicatieve doorkijk gegeven 

naar de situatie inclusief de Duinpolderweg. 

 

 

Resultaten verkeersafwikkeling 

Ten aanzien van de verkeersafwikkeling zijn de hiernavolgende kruispunten beschouwd: 

■ aansluiting Park Vogelenzang-noord (Groot Hoefbladlaan); 
■ aansluiting Park Vogelenzang-zuid (ter hoogte van de Haarlemmerstraat 120); 

■ kruispunt Rijksstraatweg - Zwarteweg - Bennebroekerlaan. 
 

Aansluitingen plangebied 

In de situatie zonder Duinpolderweg kan het verkeer met de huidige inrichting net 

worden afgewikkeld. Daarbij kan de verkeersafwikkeling voor de noordelijke ontsluiting 

van het plangebied bij de Groot Hoefbladlaan als matig worden gekwalificeerd. Om een 

robuustere oplossing te creëren, is het wenselijk om in ieder geval de noordelijke 

aansluiting bij de Groot Hoefbladlaan aan te passen door middel van verkeerslichten of 

een brede middenberm.  

Voor de zuidelijke aansluiting kan, in de situatie zonder Duinpolderweg, het verkeer in de 

beoogde plansituatie nog worden afgewikkeld met de huidige weginrichting. Om een 

robuustere situatie te realiseren waarbij het verkeer, ook in de situatie met een 

mogelijke ontwikkeling van de Duinpolderweg goed afgewikkeld kan worden, kan ook 

de inrichting van deze aansluiting worden aangepast. Voor de verkeersafwikkeling in de 

situatie zonder de Duinpolderweg is dit echter niet noodzakelijk. 

 

Kruispunt Rijksstraatweg - Zwarteweg - Bennebroekerlaan 

Dit betreft in de huidige situatie reeds een 4-takskruispunt dat met behulp van verkeers-

lichten geregeld is. Vanuit de berekeningen komt naar voren dat dit kruispunt het 

verwachte verkeersaanbod in 2030 niet kan verwerken. Fysieke uitbreidingen of regel-

technische oplossingen zijn nodig om het toekomstige verkeersaanbod te kunnen 

verwerken.  

De verkeerstoename, naar de toekomst toe, wordt met name veroorzaakt door de auto-

nome verkeersgroei. De planbijdrage van Park Vogelenzang ten opzichte van het totale 

verkeer en de autonome groei zijn daarbij beperkt. 
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Doorkijk situatie inclusief Duinpolderweg 

In de situatie inclusief de Duinpolderweg is meer verkeer op de Rijksstraatweg te 

verwachten door een gewijzigde routekeuze van het verkeer. Dit heeft een negatief 

effect op de verkeersafwikkeling van en naar het plangebied. Met de gewenste aanpas-

singen ter hoogte van de Groot Hoefbladlaan kan ook het verkeer in de situatie met de 

Duinpolderweg worden afgewikkeld.   

In de situatie met de Duinpolderweg is het echter ook nodig om de zuidelijke aansluiting 

ter hoogte van de Haarlemmerstraat 120 aan te passen om het verkeer van en naar Park 

Vogelenzang goed te kunnen afwikkelen. Dit kan door middel van het realiseren van een 

brede middenberm met opstelruimte of verkeerslichten.  

 
 
Oplossingsrichtingen ontsluiting plangebied 

Noordelijke aansluiting Groot Hoefbladlaan 

Een impressie van de betreffende oplossingsrichtingen is weergegeven in figuur 2. 

Daarbij is inzicht gegeven in hoeverre een situatie met verkeerslichten of een situatie 

met een brede middenberm inpasbaar is om de verkeersafwikkeling te verbeteren. Het 

gaat hier om principeoplossingen die in detail nog verder uitgewerkt dienen te worden.  

Welke oplossingsrichting de voorkeur heeft, is afhankelijk van de nadere uitwerking van 

de inpassing en de eventuele realisatie van de Duinpolderweg. 

 

Beide oplossingsrichtingen zijn inpasbaar wanneer de aansluiting zuidelijker gesitueerd 

wordt. Voor de aanpassingen is extra breedte van het wegprofiel noodzakelijk en aan de 

oostzijde is deze ruimte niet beschikbaar. Bij de principeoplossingen is ervan uitgegaan 

dat het groengebied aan de noordzijde van de Groot Hoefbladlaan geen ruimte biedt 

voor de aangepaste ontsluiting. Bij de nadere uitwerking dient nader onderzocht te 

worden of ook aan de noordzijde nog ruimte beschikbaar is.  

Tussen de rijbaan en het fietspad is extra ruimte gecreëerd (voor één auto), zodat het 

fietspad veilig gekruist kan worden en dat automobilisten niet op het fietspad hoeven te 

staan om voorrang te verlenen voor het verkeer op de Rijksstraatweg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2: Inpassing situatie met verkeerslichten (links) en brede middenberm (rechts) ter hoogte van de Groot Hoefbladlaan 

 

Oplossingsrichting met verkeerslichten Oplossingsrichting met brede middenberm 



 

 Verkeerseffecten Park Vogelenzang Bennebroek Samenvatting  

 

 

Zuidelijke aansluiting ter hoogte van de Haarlemmerstraat 120 

Wanneer in de toekomst de Duinpolderweg mogelijk gerealiseerd wordt, is het ook nodig 

om de aansluiting aan de zuidzijde van het plangebied aan te passen. Dit kan in dat 

geval op een vergelijkbare wijze als de weergegeven principeoplossingen voor de 

noordelijke aansluiting. In dat geval dient de aansluiting noordelijker gerealiseerd te 

worden, omdat aan de zuidwestzijde geen ruimte is. De aansluiting ligt echter op het 

grondgebied van de gemeente Hillegom. Mocht de ontwikkeling Duinpolderweg 

doorgang vinden, dan dient dit aspect nader afgestemd te worden met de gemeente 

Hillegom. 

 

Verkeersveiligheid 

Voor de verkeersveiligheid is onder andere van belang dat de verkeersafwikkeling van 

en naar het plangebied op een acceptabele wijze (met beperkte verliestijden) 

plaatsvindt. Met de geschetste oplossingsrichtingen is dit mogelijk. 

Als de verkeersafwikkeling onvoldoende is, gaan weggebruikers mogelijk grotere risico’s 

nemen bij bijvoorbeeld het oprijden van de Rijksstraatweg of de Haarlemmerstraat 

vanuit het plangebied. Daarnaast is het bij de nadere uitwerking van de 

oplossingsrichtingen van belang om rekening te houden met een verkeersveilige 

inrichting voor met name ook de kwetsbare verkeersdeelnemers (fietsers en 

voetgangers). 

 

 
 


