
Geachte voorzitter, wethouder(s) en leden van de Commissie Grondgebied, 

 

Dank, dat ik tot u het woord mag voeren over de Zeeweg. E.e.a. naar aanleiding van het agenderen 

van het Juryrapport van het ABC.  

Ik heb u nadien een notitie doen toekomen met alle verbeteringen, die de afgelopen 40 jaar zijn 

toegepast aan de Zeeweg. Ik denk dat dit een goed beeld geeft van de historie. Daarnaast heb ik ook 

aanvullende informatie aan u doen toekomen en m.i. heeft u nu een compleet beeld van de Zeeweg.  

De gemeente Bloemendaal heeft zich met name ingezet voor een ‘verlaging van de snelheid van 

80km pu naar 60 km pu’ en voor ‘trajectcontrole’. Ik hoor geluiden, dat de Provincie de snelheid 

niet zou willen verlagen. Maar wellicht kan de wethouder daar wat meer over zeggen.  

Aan een trajectcontrole zitten de nodige haken en ogen. Als u mijn argumenten wilt horen, dan 

verneem ik dat gaarne van u en dan kan ik dat nader toelichten.   

Afgelopen vrijdag, heb ik een fietstocht gemaakt met burgemeester Roest. Hem diverse dingen 

vertelt, o.a. over de politie Bloemendaal, hoe wij omgingen met de files en over de Zeeweg. 

Ook aan de burgemeester laten zien, dat een aanpassing van de bermen op diverse plaatsen gewenst 

is en dat dit op een natuurlijke wijze kan gebeuren. In het verleden is dit al op diverse plaatsen 

gedaan, doch niet afgemaakt. Op deze bermen groeien inmiddels allerlei soorten gras, mos, helm en 

bloemen en niemand die daar ooit over is begonnen dan wel daartegen bezwaar heeft gemaakt. 

Afgelopen donderdag stond er op de voorpagina van het Haarlems Dagblad met dikke letters 

‘Aanpak dodelijke N-wegen’. Deze noodkreet werd geluid door Veilig Verkeer Nederland en de 

ANWB. Dit naar aanleiding van een aantal dodelijke aanrijdingen dan wel aanrijdingen met zwaar 

lichamelijk letsel, de afgelopen weken. Vervolgens heb ik gebeld met dhr. Rob Stomphorst van 

Veilig Verkeer Nederland. Hij werd geciteerd in de krant. Dhr. Stomphorst gaf aan hoe een veilige 

N-weg er in de optiek van VVN uitziet. Dat is een weg met twee rijbanen, ieder rijbaan met twee 

rijstroken, een maximum snelheid van 80 km pu en als de ruimte het toelaat, het liefst een 

middenberm met beveiliging, opdat men niet op de andere weghelft kan komen. Ik dacht bij 

mijzelf: ‘Dat is de Zeeweg’.   

Vandaar mijn motivatie, om de gemeente en de Provincie te overtuigen, om daar waar nodig, de 

bermen te laten verhogen. Zoals eerder aangegeven ligt er zand bij PWN aan de Zeeweg. PWN 

vond het een goed idee om het zand te gebruiken voor de bermen van de Zeeweg. Wanneer het zand 

binnen de omgeving wordt herschikt, dan zouden de Pfas-normen lager liggen. Mogelijk dat 

Staatbosbeheer of Natuurmonumenten dan wel de Provincie zelf, nog grond in depot heeft? 

Verder wordt 23% van de aanrijdingen, tussen 2014 en 2021, veroorzaakt door de herten. ProRail 

heeft aangegeven een groot gedeelte van het hekwerk, langs de spoorlijn Overveen/Zandvoort te 

gaan vervangen i.v.m. de herten op het spoor. Rondom de Amsterdamse Waterleidingen staat al 

zo’n 8/10 jaar een hoog hekwerk. Zoals u in de brief van de gemeente Bloemendaal aan 

ondergetekende, heeft kunnen lezen, is de gemeente al 10 jaar in overleg met gemeente Amsterdam 

en de twee Provincies om tot een oplossing te komen en dat kan nog wel 3 jaar duren.  

Zelf dacht ik, dat het hekwerk langs de Zeeweg eigendom was van Staatbosbeheer dan wel van de 

Provincie.  Echter, het onderhoud en de vervanging van het hekwerk tussen perceel Zeeweg 27 en 

het Ecoduct (1.30m hoog) is begin 2021 overgedragen aan Staatbosbeheer. Het hoge hek (2.10m) 

aan weerszijde van het ecoduct en dan zo’n 200m daarvoor en daarachter is weer in beheer bij 



PWN. Het resterende hek (1.30m) tot aan de kop van de Zeeweg is in eigendom en in onderhoud bij 

de gemeente.  

PWN heeft wel haar verantwoordelijkheid genomen en een hek laten plaatsen van 2.10m hoog. Het 

is geen ijzer hekwerk, zoals langs de Zandvoorterweg, doch het bestaat uit natuurlijke palen met een 

gaas dat nauwelijks zichtbaar is. En zoals aangegeven, heeft niemand daar bezwaar tegen gemaakt 

en heeft ook niemand de afgelopen jaren daarover geklaagd.  

Het is derhalve aan de politiek in Bloemendaal om daar een besluit over te nemen dan wel aan 

B&W te verzoeken om daartoe met voorstellen te komen. Het is al een wonder dat er nog geen 

aanrijdingen hebben plaatsgevonden met zwaar lichamelijk letsel dan wel met dodelijk afloop! 

Mocht u vragen hebben over de stukken die ik aan u heb doen toekomen dan wel over hetgeen ik 

zojuist heb vertelt, dan ben ik gaarne bereid daar een reactie op te geven, maar daarvoor kijk ik wel 

even naar de voorzitter. 


