
 

Op vrijdag, 1 oktober 2021 stond het navolgende stukje in het Haarlems Dagblad ‘Gezocht: frisse 

ideeën voor honderd jaar oude Zeeweg’. 
 

Gaarne zou ik u enkele suggesties willen meegeven. Verder goed dat u een paar experts in de jury 

heeft. De afgelopen jaren zijn er nog wel wat suggesties (o.a. trajectcontrole) in het Haarlems Dagblad 

geopperd. M.i. met onvoldoende kennis van zaken of van de materie. Ik deel hier de mening van de 

politie en de Provincie en wel om de ingebrachte argumenten.  

 

Ik ben zelf werkzaam geweest bij de gempo Bloemendaal en pretendeer niet de wijsheid in pacht te 

hebben. Ik heb vele aanrijdingen meegemaakt op de Zeeweg. Veelal veroorzaakt door jeugdige 

overmoed, alcoholgebruik, lachgas, drugs, herten en te snel rijden. De dodelijke aanrijdingen van de 

afgelopen jaren zijn allen Niet te wijten aan te snel rijden, maar veelal door onoplettendheid.     

  

1/ Allereerst zou ik willen inbrengen, dat op de Zeeweg nu drie snelheidsregiems gelden, namelijk 50 

km pu, 80 km pu en een adviessnelheid van 60 km pu. Op de noordelijke rijbaan geldt (vanaf de 

Militairenweg) eerst een snelheidsregiem van 50 km pu. Vlak voor de natuurbrug (kop 90), wordt 

middels een vierkant blauw bord met 60 km, een adviessnelheid aangegeven. Om de 100 meter staat er 

een hectometerpaaltje op de Zeeweg met daarop de geldende snelheid. In dit geval de (blauwe) 

adviessnelheid van 60 km pu. Zie bijgevoegde foto. Deze adviessnelheid is van toepassing tot even 

voorbij de ingang Camping 'De Lakens'. Dit is een traject van ongeveer 2,5 km en dat wordt middels 5 

grote borden (60km) aangegeven. Echter, op een enkel klein stukje wordt op de hectometerpaaltjes 

nog de 80 km pu aangegeven. Dit werkt verwarrend en daar is middels 'Lezers schrijven' in het 

Haarlems Dagblad ook al op gewezen.  

Op de zuidelijke rijbaan is over nagenoeg eenzelfde traject, een dergelijke situatie ook van toepassing. 

Echter, daar staan op iets meer hectometerpaaltjes nog 80 km pu. 

Ik wil de Provincie in overweging geven om nog maar 2 snelheden van toepassing te verklaren op de 

Zeeweg, namelijk de 50 km pu, daar waar dit nu al van toepassing is (aan het begin en aan het einde van 

de Zeeweg) en op het overige gedeelte een adviessnelheid van 60 km kenbaar te maken. Dit voorstel 

geeft meer eenduidigheid dan steeds 60km en dan weer een stukje 80km. Veel automobilisten (zeker 

onbekenden) zullen zich aan dit advies houden en sommige dagelijkse gebruikers niet, maar dat is nu 

ook al niet anders. Alle kleine beetjes helpen. 
 

2/ Op voormalige foto's is te zien, dat de middenbermen en de bermen tussen de rijbaan en de fiets-

paden aan noord- en zuidzijde niet waren opgehoogd. Dit had o.a. tot gevolg dat bij drukke stranddagen 

er in deze bermen werd geparkeerd, hetgeen tot levensgevaarlijke situaties leidde bij het in- en 

uitparkeren. Zie de bijgaande foto's.  

 

Het gebeurde met regelmaat, dat een automobilist, eenzijdig of n.a.v. een aanrijding, door de (midden) 

berm schoot en op de andere rijbaan of op het fietspad terecht kwam. De gemeente Bloemendaal 

heeft in 1987, o.l.v. de gemeentepolitie Bloemendaal, op vele plaatsen deze bermen laten ophogen. Deze 

werden vervolgens voorzien van helm en grassoorten en als je nu niet beter weet dan denk je dat deze 

verhogingen in het landschap thuishoren. Je hoort daar niemand over klagen, zelfs de natuurver-

enigingen niet!  

 

Echter, dit project heeft men niet afgemaakt en vandaar dat op sommige stukken berm nog een aarden 

wal ontbreekt of deze nog onvoldoende hoog is! Dit heeft tot gevolg gehad, dat de afgelopen jaren 

auto’s toch op de andere rijbaan of op het fietspad zijn gekomen na een aanrijding, al dan niet met 

ernstige gevolgen. 

 

De aarden wallen hadden tot doel om een auto te laten smoren in het zand, deze op de eigen rijbaan te 

houden, te voorkomen dat automobilisten tegen bomen zouden rijden, te voorkomen dat bij drukke 



stranddagen de auto’s in de (midden)berm worden geparkeerd, het voorkomt verblinding van tegen- 

liggers en het geeft een vernauwend effect hetgeen weer snelheidsbeperkend werkt.  

Ook gedurende de afgelopen maanden zijn er weer auto’s op de andere rijbaan terecht gekomen. O.a. 

tijdens het ernstige verkeersongeval, waarbij twee jonge dames het leven lieten. Aldaar ontbrak in 

middenberm een stukje aarden wal.  

 

Ik zou de Provincie willen meegeven om de aarden wallen op te hogen, daar waar deze nog onvoldoende 

hoog zijn en deze aan te brengen waar deze nog niet zijn aangebracht en dat zeker gewenst is. In de 

Kennemerduinen ligt nog ruim 10.000 m3 aan grond. De pfas-regels zijn dan van toepassing. Echter, als 

het zand in hetzelfde gebied blijft dan gelden minder strenge regels. PWN is eigenaar van deze 

gronden en heeft aangegeven aan dit goede doel te willen (om niet) meewerken. PWN heeft zelf ook 

een gedeelte van deze grond gebruikt bij de schietbaan aan de Zeeweg.  

3/ Als derde punt zou ik u aandacht willen vragen voor het hekwerk aan de zuidzijde van de Zeeweg.  

Op 15-12-2020 heeft B&W van de gemeente Bloemendaal een besluit genomen m.b.t. het ‘Recht van 

erfpacht inzake Middenduin Gemeente en Staatsbosbeheer’.  Het College heeft besloten, dat: 

>de overeenkomst vestiging recht van erfpacht inzake een gedeelte van natuurgebied Middenduin met 

Staatsbosbeheer aan te gaan voor een termijn van 30 jaar, als vervolg op de overeenkomst die op 10 

december 2020 afloopt; 

>daarbij het onderhoud van het raster langs de Zeeweg aan Staatsbosbeheer over te dragen; 

>de raad te informeren door middel van een collegebrief. 

 

Begin januari 2021 heeft een bedrijf, i.o.v. Staatbosbeheer, een gedeelte van het hekwerk (palen en 

rasterwerk) vervangen. Hierbij dient opgemerkt te worden dat het nieuw aangebrachte rasterwerk vrij 

fragiel is! Men is begonnen bij perceel Zeeweg 27 en gestopt bij de natuurbrug.  Men heeft een hoogte 

aangehouden van 1.30/1.40m, gelijk de rest van het hekwerk langs de zuidzijde van de Zeeweg. Een 

hoogte dat geen problemen oplevert voor de herten. Alleen 200m voor en na de natuurbrug, is destijds 

bij de aanleg, een hekwerk aangebracht, aan beide zijden, met een hoogte van 2.10m.  

Staatsbosbeheer heeft er derhalve niet voor gekozen om het hekwerk op een zodanige hoogte te 

brengen dat herten daar niet meer overheen kunnen springen. Dit i.v.m. het grote aantal aanrijdingen 

op de Zeeweg, dat wordt veroorzaakt door herten. Van de 200 geregistreerde aanrijdingen die er 

sinds 2014 hebben plaatsgevonden zijn er 46 veroorzaakt door herten (25%).  

B&W van Bloemendaal heeft de verantwoording voor het hekwerk aan de zuidzijde verschoven naar 

Staatbosbeheer en niet afgedwongen om een hekwerk te plaatsen met een hoogte van ongeveer 2.10m, 

zoals bij de Natuurbrug. M.i. een gemiste kans.  

 

Voor het bouwen van drie natuurbruggen (Overveen/Zandvoort) zijn vele miljoenen euro’s uitgetrokken 

en subsidies verleend. E.e.a. ter bevordering dat dieren ongestoord van het ene gebied naar het andere 

gebied kunnen lopen.  

 

Ik wil de verantwoordelijke partijen verzoeken om een passend en voldoende hoog en stevig hek, aan de 

zuidzijde van de Zeeweg, aan te brengen, zoals dat ook heeft plaatsgevonden aan de Zandvoorterweg.   

Ik kan mij niet voorstellen dat het welzijn van de dieren een hogere prioriteit heeft dat de veiligheid 

van de mensen. Het is echt wachten op de eerste aanrijding met zwaar lichamelijk letsel of met een 

dodelijk afloop en het is een wonder dat dit nog niet heeft plaatsgevonden! 

 

4/ Tot slot zou ik nog iets willen zeggen over de bereikbaarheid van Bloemendaal aan Zee/Zandvoort en 

dan met name in de zomermaanden bij mooi weer.  

De F1 was echt voortreffelijk geregeld. Geen wanklank. Echter, daar zaten wel maanden/jaar van 

voorbereidingen aan vast, vele besluiten en hoge kosten. Iedereen wist het, dus er was geen andere 

optie dan openbaar vervoer of de fiets.  

 



Enige tijd geleden is er in alle gemeenteraden in de omgeving een stuk behandeld in het kader van de 

MRA (samenwerkingsverband vele gemeenten, vooral gevoed door Amsterdam) om de toeristenstroom/ 

strandverkeer wat te spreiden/aan te passen (iets minder in de stad en bv. meer naar strand, duinen, 

etc.). Dan moesten er aan de rand van Haarlem parkeerplaatsen komen om vervolgens met openbaar 

vervoer naar bv. Zandvoort te gaan. In Bloemendaal kwam daar van sommige partijen nogal wat kritiek 

op want die zien dat Amsterdam hier de dienst gaat uitmaken. Ook werd de vraag gesteld hoe vaak dit 

nu per jaar voorkomt, dat wij daar gebruik van maken (kosten/baten en personeelsbezetting 

Connexxion)? 

 

De mensen blijven maar met de auto naar het strand komen bij mooie dagen. Wij wonen al 40 jaar langs 

zo'n weg en weten niet beter. Woensdag, 08-09-21 (week na de F1), was een bloedhete dag. Er heeft 

toen vanaf 10.00 uur tot ongeveer 20.00 uur constant een file bij ons gestaan. In de ochtend veelal de 

gezinnen/badgasten en in de namiddag de mensen die van hun werk kwamen. Er is toen meer uitstoot 

geproduceerd dan tijdens de drie dagen van de Grand Prix!! 

 

Je vraagt je af waarom mensen er toch de voorkeur aangeven om een paar uur in de file te staan boven 

het openbaar vervoer??  

Ik heb zelf wel vermoedens: 

-er rijden twee buslijnen naar Zandvoort. Buslijn 80 gaat van Zandvoort via Bentveld/Aerdenhout/ 

Heemstede/Haarlem/Halfweg naar Amsterdam. Buslijn 81 gaat van Zandvoort, via Bloemendaal aan 

Zee/de Zeeweg/Brouwerskolkweg/Zijlweg naar station Haarlem. Buslijn 84 rijdt alleen in de zomer-

maanden bij mooi weer naar Zandvoort via de Julianalaan. Echter, deze bussen bieden GEEN 

perspectief bij files, daar zij uiteindelijk in dezelfde file staan!!!   

-dan de treinen. De frequentie is deze zomer verhoogd van 2 treinen heen en 2 treinen terug per uur 

naar 3 heen en 3 terug per uur. Veelal lange sprinters. Deze reden als de temperatuur hoger was dan 17 

graden en dat is het al snel. Veelal waren deze treinen matig (veel regen deze zomer) bezet. Er komt 

nog een evaluatie. Het nadeel van de trein is dat je eerst naar het station van vertrek gaat (bv. in 

Amsterdam met tram, bus of metro), vervolgens met de trein naar Zandvoort en je wilt bv. naar 

Bloemendaal aan Zee of naar een bepaalde strandtent langs de Zuid of Noord Boulevard. Dus dat 

betekent lopen met je koelbox en je hebt ook nog eens twee kinderen mee met speelgoed en je bent 

misschien wel net zo lang onderweg als met de auto. Dan maar de file!!!!  

 

Je ziet dat er verschillende belangen zijn. Amsterdam wil wat meer toeristen uit de stad hebben en is 

een voorstander van spreiding, bv. naar het strand, de duinen of toeristische uitjes (Keukenhof). 

Zandvoort wil ook graag de toeristen en op 15 oktober jl. stond er een stukje in het Haarlems Dagblad 

dat Zandvoort nog zat parkeerplaatsen heeft. En vervolgens zitten gemeenten als Haarlem, 

Bloemendaal en Heemstede met een verkeersprobleem.  

Als je het openbaar vervoer echt wilt promoten, maak dan het parkeren duurder, bv. €50,-- per dag, 

dat helpt, maar dat is politiek niet haalbaar in Zandvoort. 

 

Je kunt er ook over nadenken of je als Bloemendaal allemaal maatregelen wilt nemen? Feitelijk gaat het 

maar over een dag of 5/6 per jaar dat het echt druk is en dan vooral de eerste mooie zomerse dag. Als 

wij zo'n mooie zomer krijgen als in 2019 dan zie je dat de mensen het na een paar dagen alweer zat 

zijn en andere dingen gaan doen om de verkoeling te zoeken (thuis de kinderbadjes onder de parasol). 

Dit beeld zien wij al jaren.  

 


