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Vogelenzang 26 mei 2021

Aan de leden van de commissie grondgebied en de heer 30 mei 2022 I 001035

Inzake: Reactie bewoners Leidsevaart Noord op ontwerpvarianten voor de herinrichting van het 
kruispunt Bekslaan-Leidsevaart

Met teleurstelling hebben wij kennis genomen van de 3 ontwerpvarianten die thans voorliggen 
n.a.v. de op 9 maart 2022 gehouden bewonersbijeenkomst over de herinrichting van het kruispunt 
Bekslaan-Leidsevaart.

Als omwonenden hebben wij gezamenlijk veel energie gestoken in het aandragen van 
ontwerpschetsen en het zoveel mogelijk op één lijn krijgen van ieders mening voor deelname in het 
participatieproces voor een goed ontwerp. Omwonenden hebben jarenlange en dagelijkse ervaring 
met de verkeerssituatie ter plaatse. Ons verkeersinzicht is niet te onderschatten. Een partij van 
buitenaf heeft deze dagelijkse ervaring niet. Onze inzichten zijn van groot belang om mee te nemen 
in een verbeterd eindresultaat. Wij zien hier niets van terug in de ontwerpen die er nu liggen. De 
ontwerpen 1, 2 en 3 lijken erg op elkaar en hebben met elkaar gemeen dat het bestaande 
tweerichtingenfietspad op de Leidsevaart-Noord wordt doorgetrokken over de spoorwegovergang 
langs de Bekslaan en de fietsers ter hoogte van het kruispunt dwars door het autoverkeer moeten 
oversteken, wat niet wenselijk is. Dit maakt in onze ogen de verkeerssituatie juist onveiliger wat 
iedereen juist wil voorkomen.

Ontwerp 3 heeft online de meeste likes gekregen. Hier reageren wij op als volgt.

De in ontwerp 3 aangegeven fietsroute creëert een zeer onveilige situatie
1. Fietsers komend vanaf de Bekslaan zullen niet doorrijden tot aan de fietsbrug om vervolgens 

een haakse bocht te nemen om het kruispunt over te steken en daarmee een tegen
natuurlijke beweging te maken. Wat fietsers wel zullen doen is dat zij, zodra zij de 
spoorwegovergang zijn gepasseerd, meteen met een natuurlijke beweging naar links af 
zullen buigen om hun weg langs het fietspad aan de woningzijde richting Centenbrug te 
vervolgen. Een dergelijke voor het autoverkeer onverwachte oversteek van fietsers is uiterst 
riskant en nodigt uit tot ongelukken.

2. Wanneer fietsers wel gebruik maken van de in het ontwerp op de kruising voorziene haakse 
oversteekplaats, gaat een fietser dwars door het van links en rechts komend autoverkeer 
heen hetgeen levensgevaarlijk is. Zeker nu het wegontwerp een flauwe bocht heeft wat 
snelheid verhogend werkt en het autoverkeer tot hard rijden uitlokt waarbij automobilisten 
nauwelijks zicht hebben op de van rechts of links komende loodrecht aan de autorijweg 
overstekende fietsers.

Weginrichting Leidsevaart-Noord ontbreekt
Wat verder echt teleurstellend is dat de ontwerpen zich beperken tot het kruispunt Bekslaan- 
Leidsevaart en de weginrichting van de Leidsevaart-Noord tot aan de Centenbrug niet is 
meegenomen.

Het aanpakken van de weginrichting van de Leidsevaart-Noord en het daarbij behorende fietspad is 
door de gemeente uitgesteld in afwachting van de bewonersparticipatie. Daarom dient er nu één 
ontwerp te komen zowel voor de weginrichting Leidsevaart-Noord als voor het kruispunt Bekslaan- 
Leidsevaart en een deel van de Bekslaan. De gehele participatie was daarop gericht. Als bewoners 
hebben wij een compleet werkboek vol ideeën aangeleverd.



Er is grote eensgezindheid onder de bewoners dat de verkeersveiligheid vergroot moet worden, de 
snelheid van het verkeer verlaagd moet worden en de verkeersoverlast verkleind moet worden (met 
name vrachtverkeerverbod).

Hiertoe zijn eerder de volgende voorstellen gedaan en deze zouden gevolgd moeten worden:
1. Maximum snelheid 30 km met flitspaal: hiervoor zijn geen drempels nodig zoals de 

gemeente suggereert. Bij een 30 km/uur weginrichting is een goede doorstroming nood- en 
hulpdiensten mogelijk.

2. Adviessnelheid 30 km met matrixbord met snelheidsregistratie en smileys.
3. Gele wegmarkering met suggestieve drempel (zie voorbeeld dorp Vogelenzang).
4. Haaientanden waarbij fietsers voorrang moeten geven aan kruisend autoverkeer.
5. Geluidsarm asfalt.
6. Led lampjes I verlichting in de weg bij oversteek.
7. Plaatsen verkeersbord RVV J37 (waarschuwing overstekende fietsers en voetgangers).
8. Gemarkeerd rondkeerpunt (dus geen rotonde) Zie voorbeelden van de bijgevoegde foto's.
9. Heroverwegen chicane wegversmalling op Bekslaan en Leidsevaart-Noord om snelheid 

wegverkeer te verminderen met genoeg afstand tot de spoorwegovergang ter voorkoming 
van filevorming. Of het onder 3 genoemde voorstel.

Duidelijk maken verbod op vrachtverkeer
Vrachtverkeer over de Leidsevaart-Noord en de Bekslaan is verkeerstechnisch verboden op de 
Bekslaan I Leidsevaart-Noord. Nu staan er borden met een verbod op vrachtverkeer zowel bij de 
Centenbrug als bij de toegang tot de Leidsevaart-Zuid en de Leidsevaart vanaf de Centenbrug 
richting Haarlem. Zo ook bij de afslag vanaf de Vogelenzangseweg richting Bekslaan, maar alhier zijn 
deze borden niet toereikend, want er komt toch dagelijks vrachtverkeer langs. Hierdoor zijn er 
verwarde vrachtauto chauffeurs die op de Leidsevaart-Noord tot stilstand komen en niet weten hoe 
ze verder moeten. Sommigen proberen te keren maar blokkeren dan het kruispunt Bekslaan 
Leidsevaart vlakbij de spoorwegovergang. Of ze gaan rechtdoor langs de Leidsvaart richting Haarlem. 
Of ze nemen de brug over de Centenbrug die hiervoor niet is berekend. Dit levert uiterst gevaarlijke 
en onwenselijke situaties op met filevorming.

Clandestiene Duinpolderweg
Wanneer de gemeente Bloemendaal niets doet om de verkeersveiligheid te vergroten, de snelheid 
uit het verkeer te halen en verkeersoverlast te verminderen, is en blijft de Leidsvaart-Noord de 
clandestiene Duinpolderweg. Verkeer raast over de Leidsevaart-Noord met een vaak gemeten 
snelheden van 70 -100 km p/u. Oversteken als voetganger is vaak levensgevaarlijk, laat staan dat 
bewoners met kinderen veilig kunnen oversteken. Dat de verkeerskundige van de gemeente 
aangeeft dat het allemaal wel meevalt is volkomen ten onrechte. Vermoedelijk werd op het 
verkeerde moment een meting gedaan. In de spits is de Leidsevaart de doorrijroute voor 
autoverkeer komend vanuit Zwaanshoek richting Den Haag.

Om de daarmee gepaard gaande verkeersoverlast te voorkomen werd de Duinpolderweg bedacht.
Na 20 jaar hierover gedebatteerd te hebben, werd hier uiteindelijk vanaf gezien. Op alle knelpunten 
die toen golden, waaronder de Bennebroekerweg werden verkeersmaatregelen genomen 
(adviessnelheid van 30 km p/u met een weginrichting waarbij de fietser voorrang heeft) om de 
verkeersoverlast terug te brengen. Alleen niet op de Leidsevaart-Noord, met als tegenargument dat 
de hulpdiensten voorrang en doorgang moeten hebben. Dit is de wereld op zijn kop. Hierdoor is er 
sprake van een levensgevaarlijke situatie, wat leidt en heeft geleid tot soms dodelijke ongelukken.

Ook de gemeente zelf lijkt dit te hebben ingezien. Zie immers het Verkeerscirculatieplan van 15 
januari 2018 waarin de Leidsevaart ter hoogte van telpunt 30 (Lees: Leidsevaart-Noord) aangeduid



wordt als een gebiedsontsluitingsweg maar waar de rijbaan te smal voor is en het daarom beter is 
om de weg af te waarderen naar een erftoegangsweg. Dit betekent dat een maximumsnelheid van 
30 km moet worden ingesteld met bijbehorende weginrichting.

Om dit mogelijk te maken presenteren wij u bijgaand wegontwerp.

De belangrijkste ontwerp randvoorwaarden zijn hierbij:
* Het kruispunt is ingericht als voorrangskruispunt waarbij de doorgaande rijrichting 

Bekslaan-Leidsevaart in de voorrang zit en fietsers voorrang verlenen aan de auto's via 
haaientanden.

* Er is geen sprake van een rotonde maar van een gemarkeerd rondkeerpunt met in het 
midden een ovale licht glooiende markering die gemakkelijk berijdbaar is voor hulpdiensten. 
De gewone automobilist moet zich wel om deze ovale vorm heen bewegen. Hiervoor kan de 
rijrichting met pijlen worden aangegeven, zodat het verkeer zich in de juiste rijrichting 
begeeft. Dit heeft als voordeel dat automobilisten evenals de fietsers elkaar nooit frontaal 
kunnen ontmoeten.

* Vanuit verkeersveiligheid oogpunt moeten fietsers voorrang geven aan autoverkeer. Zo 
wordt voorkomen dat fietsers hun eigen route kiezen. Hierom stopt op de Leidsevaart- 
Noord het dubbele fietspad bij het rondkeerpunt en gaat het over in twee enkele fietspaden 
op de Bekslaan.

* Bij de fietsoversteekplaats op de Bekslaan komt een gele wegmarkering met suggestieve 
drempel om autoverkeer te attenderen op overstekende fietsers.

* Ook een gele wegmarkering met suggestieve drempel aan de 3 kanten waar auto's het 
rondkeerpunt naderen zodat er snelheid verminderd wordt.

« Haaientanden op fietsoversteekplaatsen zodat fietsers voorrang moeten verlenen aan het 
autoverkeer.

» Er ontstaan geen wachtrijen op de spoorwegovergang.
» Geen drempels voor goede doorstroming nood- en hulpdiensten.
» 30 km/uur weginrichting met flitspaal
* Op de weg van de Leidsevaart-Noord tenminste 1 gele wegmarkering met suggestieve 

drempel om snelheid autoverkeer te verminderen en aanduiding 30 km gebied.

Graag zullen wij dit ontwerp mondeling aan u toelichten. Het beste lijkt het om dit te doen in 
aanwezigheid van het verkeerskundig bureau en projectleider . Dan kan in een 
gezamenlijk te houden sessie alles worden besproken en kan er in één keer tot een ontwerp 
gekomen worden dat draagvlak heeft bij de bewoners. De vertegenwoordiger van de Dorpsraad zou 
daar ook heel welkom bij zijn.

Graag ontvangen wij uw reactie.

Met vriendelijke groeten,
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Voorbeelden markeerpunt bij kruising 
Bekslaan/Leidsevaart

Voorbeeld fietspad als onderdeel van 
rijweg (net als Vogelenzangseweg, 
Bennebroekerlaan en Meerweg)
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Voorbeeld suggestieve drempel 
(Vogelenzangseweg Vogelenzang)




