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Noodzaak en nut maatregelen beheer en gebruik van de Zeeweg 

(20220125 vervolg op Cie M&B PS NH d.d. 17-01-2022) 

 

De Zeeweg is een bijzondere weg in een bijzondere omgeving. De Zeeweg loopt 

door het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Tegenwoordig zou zo’n weg 

waarschijnlijk niet meer aangelegd kunnen worden.  

Landschapsarchitect Springer heeft bij het ontwerp van de weg vanwege het 

mooie duinlandschap bijzondere aandacht besteed aan de recreatieve beleving 

van het landschap.  

Bij het beheer en gebruik van de Zeeweg is extra aandacht voor de 

ontwerpcriteria van Springer nodig om de bijzondere kwaliteit te waarborgen. De 

Zeeweg heeft een verkeersfunctie. Daarnaast is de Zeeweg ook onderdeel van de 

openbare ruimte waar mensen verblijven en willen genieten van de mooie 

omgeving. 

 

Noodzaak 

Er gebeuren regelmatig ongelukken op de Zeeweg. De ongelukken van 

motorvoertuigen zijn vaak gerelateerd aan (veel) te hard rijden. Uit gegevens 

van het NDW zijn de overschrijdingen van de toegestane max. snelheden af te 

leiden.  

Hard rijdende motorvoertuigen zijn bovendien verstorend voor het recreatieve 

verkeer. Ook veroorzaken ze een extra aanrijrisico voor overstekend wild. 

Landschapsarchitect Springer heeft bij het ontwerp van de weg nooit het gebruik 

als autosnelweg voor ogen gehad.  

 

De fietspaden worden op drukke dagen als onveilig ervaren door druk tweezijdig 

verkeer. Het toenemend aantal tweewielers met gemotoriseerde en elektrische 

ondersteuning vergroten de verkeersonveiligheid. De verschillende snelheden 

leiden tot frequenter inhaalgedrag met extra aanrijrisico.  

 

Criteria Duurzaam veilig 

De Zeeweg voldoet op enkele punten niet aan de ontwerp criteria voor Duurzaam 

Veilig weggebruik.  
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Er zijn meerdere erftoegangen. Volgens de richtlijnen duurzaam veilig past dit 

niet bij een max. toegestane snelheid van 80 km/uur. De snelheid zou 

teruggebracht moeten worden naar 60km/uur. Betrokken medewerkers van de 

provincie brengen daar tegen in dat de “look and feel” van de weg stimuleert dat 

motorvoertuigen rijgedrag van een snellere weg aannemen. Een aanpassing van 

de “look and feel” van de weg is dan nodig. 

Het profiel van de Zeeweg is voor het merendeel 6 meter breed. Over een groot 
deel van het traject is dit profiel in twee rijbanen verdeeld. De rijbanen zijn daar 

2,75 m breed. Dit is relatief smal zeker voor vrachtauto’s en bussen. Doorgaans 
is een rijbaan 3,00 tot 4,00 breed.  
 

Nut 

Bij de ideeën prijsvraag zijn meerdere suggesties voor verbetering van de 

Zeeweg aangedragen waaronder: 

- verlagen van de max. snelheid 

- in beide rijrichtingen één rijbaan i.p.v. twee 

- aanduiding van Nationaal Park 

- fietspaden met één rijrichting 

- snel fietsverkeer over rijloper van de weg afwikkelen 

- stimuleren van OV en fietsgebruik 

- op drukke dagen (strand en evenementen) inzet faciliteiten 

verkeersmanagement. Gebruik ervaringen van F1 september 2021. 

Genoemde suggesties zijn door deskundigen positief beoordeeld.  

- “Look and feel maatregelen” stimuleren veiliger rijgedrag en ontmoedigen 

“sportief rijgedrag” 

- één rijbaan stimuleert een continue gelijkmatige snelheid: dit bevordert een 

rustig rijbeeld en een lagere emissie van uitlaatgassen: positief voor 

stikstofreductie en klimaatdoelstellingen 

- lagere snelheid vermindert aanrijrisico herten 

- één rijbaan van 3,00m of 3.50m breed in beide rijrichtingen is voldoende voor 

de reguliere verkeersfunctie de dagelijkse verbinding van ca. 10-12.000 

voertuigen 

- naast één rijbaan per rijrichting is ruimte voor rijloper voor snel fietsverkeer 

- bromfietsers op rijloper voorkomt het 2 keer oversteken dat nu nodig is voor 

bromfietsen van Overveen naar Bloemendaal aan Zee 

- suggesties passen in de bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland voor gebruik 

OV, Fiets en verkeersmanagement. 


