Fietsersbond over herinrichting kruising Leidsevaart-Bekslaan
(Inspreken Commissie Grondgebied Bloemendaal dd 18-05-2021 agendapunt 6)

Aan de leden van de Commissie Grondgebied,
Een extreem fietsonvriendelijke multisprong, dat is de kruising Bekslaan-Leidsevaaert in Bennebroek.
De situatie is er gecompliceerd en voor fietsers onveilig. Een spoorwegovergang vlakbij een kruising,
een fiets-/voetbrug en een eindje verder een autobrug over de Leidsevaart. Het mooie
tweerichtingen fietspad langs de Bekslaan eindigt hier abrupt voor de spoorwegovergang. Op de
kruising zoekt iedere fietser zijn eigen weg. Dat zorgt voor veel conflictpunten tussen auto’s en
overstekende fietsers. Vooral de schooljeugd beschikt daarbij over de nodige improvisatie en durf.
Prettig fietsen is het er niet.
In 2016 mocht de Fietsersbond in opdracht van de provincie Noord-Holland een inventarisatie van
knelpunten in het provinciale fietsnetwerk maken. Dat leidde tot een lijst met in totaal 308
knelpunten. Medio 2018 kwam de provincie met een subsidieregeling voor de meest urgente
knelpunten op het areaal van de gemeenten. En selecteerde daarvoor 39 fietsknelpunten.
Waaronder het kruispunt Bekslaan. Bloemendaal reageerde zeer alert met direct een
subsidieaanvraag voor het kruispunt Bekslaan-Leidsevaart waarna de provincie vervolgens een
subsidie van €470.000 beschikbaar stelde.
De Fietsersbond steunt van harte het voorlopig ontwerp voor de herinrichting van de kruising
Bekslaan-Leidsevaart. Waarbij zowel de objectieve als de subjectieve veiligheid van de fietsers
verbetert. Er resteert nu nog slechts één conflictpunt tussen auto’s en overstekende fietsers. Bij de
wegversmalling op de Leidsevaart waar de snelheid van de auto’s wordt afgeremd. En waar fietsers
en automobilisten goed zicht op elkaar hebben.
Met de bijdrage van bijna een half miljoen euro van de provincie is dit een unieke en eenmalige kans
om het kruispunt veiliger in te richten.
Wij vragen u dan ook om een fietsvriendelijke benadering van het voorstel van het College en in te
stemmen met het voorlopig ontwerp en de benodigde kredieten.
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