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Verzoek tot plaatsing op de LIS lijst ingekomen stukken, met de vraag aan de griffier deze brief mee 

te nemen in het griffiebericht van aanstaande vrijdag en dus toe te zenden aan alle raadsleden. 

 

Betreft: Verkeersveiligheid Binnenweg Bennebroek 

 

 

Geachte dames en heren, 

 

Als inwoner van Bennebroek, al 15 jaar wonende aan de Binnenweg, stel ik u middels dit schrijven op 

de hoogte van de al enige tijd verkeersonveilige situaties op dit weggedeelte. Buiten de duidelijke 

toename van de verkeersbewegingen vanuit en naar Heemstede wordt er op dit deel vanaf de 

Linnaeushof tot aan de kruising met de Meerweg/Bennebroekerlaan en in omgekeerde richting erg 

vaak zeer hard gereden. Begin van de avond en in de weekenden is het lastig om zonder gevaar voor 

eigen leven over te steken omdat de weg door de flauwe S-bocht in zekere zin ook uitnodigt “om even 

flink gas te geven” en er geen snelheidsbeperkende maatregelen zijn. 

 

Het eerste deel vanaf de kruising Meerweg/Bennebroekerlaan is in mijn ogen het gevaarlijkste deel 

omdat daar de fietspaden onderdeel van het wegverkeer zijn, wat ook de reden is dat het merendeel 

van de fietsers hier over de stoepen rijden en de mensen die rechtstreek uit de deur op het trottoir 

stappen voor de sokken rijden. Daarnaast komt op dit laatste deel van de Binnenweg ook de entree 

van Huis te Bennebroek uit, waar nog steeds veel ouderen wonen die vaak minder goed ter been zijn. 

Ik kan u herinneren aan een ongeluk van een paar jaar geleden waarbij een oudere dame in haar auto, 

komende vanuit de entree Huis te Bennebroek, werd aangereden door een hard rijdende auto vanuit 

Heemstede, waarbij de auto van het slachtoffer op twee meter van mijn gevel belandde. Naast het 

harde rijden kwam hier ook de onoverzichtelijkheid van de bocht bij het Jagerhuis wederom ter sprake. 

 

Wat ook meespeelt is de bushalte aan de zijde van de parkeerplaats aan de binnenweg. Voor de kleine 

bussen van Connexxion is dit vaak een eindhalte en dan draait men met heen en weer steken vanaf de 

bushalte direct voor mijn woning. Ook dit is verkeersonveilig wanneer auto’s met een flinke vaart door 

de onoverzichtelijke bocht bij het Jagershuis aankomen. Wij hebben Connexxion hier al meerdere 

malen op aangesproken maar die hebben niet in de hand wat hun chauffeurs op dat moment zelf 

beslissen. Een verlenging van de vluchtheuvel of een verder doorgetrokken verhoogde 

rijbaanscheiding kan hier al veel oplossen. 

 

In dit soort gevallen wordt er door gemeentes vaak aangegeven dat er allerlei verkeersdeskundigen 

naar hebben gekeken en hierover hun mening hebben gegeven. Echter tussen onderzoeken en de 

werkelijke situatie zit nogal eens een verschil, zeker wanneer direct belanghebbenden rechtstreeks 

naar hun ervaringen worden gevraagd.  
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Maar ik heb inmiddels geleerd te denken in oplossingen en niet in problemen. De vraag aan u is direct 

dat wij op de Binnenweg graag snelheidsbeperkende maatregelen zouden willen. En dat is dus niet een 

adviessnelheid van 30km, want dat is niet te handhaven. Er zal meer moeten gebeuren. Wij denken 

aan snelheidsremmende 50km verkeersdrempels op strategische plekken, plaatselijke 

wegversmallingen, of bijvoorbeeld flitspalen. Het middel doet eigenlijk nog niet ter zake, alles ten doel 

hebbende om de snelheid vanwege de verkeersveiligheid eruit te halen. Wij hebben deze vraag reeds 

eerder aan de ambtenaren gesteld maar die werd afgedaan met het verhaal dat het hier een 

doorgaande route voor de hulpdiensten betreft en dat er dus niet met drempels kan worden gewerkt. 

Ik wil u even helpen herinneren aan bijvoorbeeld de Brederoodelaan in Bloemendaal, wat ook een 

doorgaande route is en waar wel een flink aantal serieuze drempels in is gelegd, of bijvoorbeeld de 

Bilderdijklaan / Burgemeester den Texlaan in Aerdenhout waar ook drempels en zebrapaden zijn 

aangebracht als snelheidsbeperkende maatregelen. ( Waarom kan het hier dan wel ). Er zijn in de 

gemeente Bloemendaal nog veel meer voorbeelden van doorgaande routes te noemen waar ook 

snelheidsremmende maatregelen genomen. Ik noem u nog in Aerdenhout de Zonnebloemlaan, de 

Boekenroodeweg, de Leeuwerikenlaan, de Nachtegalenlaan, allemaal doorgaande routes. 

 

Op de vraag van de heer Slewe in één van uw vorige vergaderingen, betreffende de plaatsing van 

flitspalen werd door de heer Wijkhuizen gereageerd, dat dit toekomstige 30km zones zijn en dat er bij 

30km zones geen flitspalen zouden kunnen komen. Naar mijn weten is dit onzin, want ik refereer aan 

bijvoorbeeld de dijk Zwaanshoek direct over de Bennebroekerbrug, een 30km zone met een flitspaal 

en wegversmalling, om de snelheid eruit te halen en dat werkt prima. 

 

Naar aanleiding van voorgaande tekst wil ik u dan ook nogmaals verzoeken tot het aanbrengen van 

snelheidsbeperkende maatregelen op de Binnenweg in Bennebroek ten gunste van de 

verkeersveiligheid. De huidige staat van het wegdek, erg veel uitgevoerde reparaties, speelt hier ook 

duidelijk in mee. 

 

Als laatste wil ik u toch ook nog op de hoogte brengen van een vraag welke wij reeds enige tijd geleden 

hebben gesteld aan de gemeente Bloemendaal betreffende het plaatsen van bomen in de trottoirrand 

aan de oostzijde van de Binnenweg als beschutting voor de woningen aan het einde van de Binnenweg. 

Wij hebben slechts één keer een mondeling antwoord gekregen dat bomen hier niet zouden kunnen 

vanwege de verkeersveiligheid voor de fietsers (?). Hier hebben aantoonbaar vroeger bomen gestaan. 

Dit zou onder andere helpen te voorkomen dat hierop de stoep auto’s stoppen en tijdelijk parkeren, 

wat niet mag maar ook niet wordt gehandhaafd. Parkerende auto’s op deze stoeprand zijn ook negatief 

voor de verkeersveiligheid voor zowel voetgangers als fietsers. Dus bomen in deze trottoirrand tot aan 

de Rohellerbrug zou positief zijn voor de vergroening en de verkeersveiligheid. 

Buiten dat krijgt de Binnenweg dan ook weer zijn oude allure van een laan met bomen terug. 

 

Ik verneem dus ook graag van de acties die hierop ondernomen kunnen gaan worden. 

 

 

Met vriendelijke groet 

 

 


