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1. Plenaire aftrap
Foto zaal + wethouder

Een introductie door Hans Luiten

Boodschap van wethouder Heleen Hooij

Doorgaand verkeer is een belangrijk thema in Heemstede. Zo

Heemstede is een dorp met stadsachtige problemen. Het probleem

blijkt uit de grote belangstelling voor de bewonersavond op

van verkeersdrukte en chaos wordt breed ervaren. Wij als raad

23 november 2017. Met Hans Luiten als voorzitter van de avond is

zien verkeersdrukte als een uitdaging en willen er de komende

dit onderwerp met de aanwezigheid van meer dan 100 personen

tijd ons uiterste best doen om de problemen aan te pakken. De

besproken.

raad heeft aangegeven in gesprek te gaan met bewoners om
te verifiëren wat verbeterd kan worden. Dat moment is nu. Wij

De avond bestond uit twee delen:

willen oplossingen horen om uiteindelijk met al die ideeen aan

1. De avond is begonnen met een plenaire duiding van het

de slag te gaan.

probleem en inspiratie voor oplossingsrichtingen. Allereerst
een presentatie van Tim Bunschoten over de feitelijke

Uit eerder onderzoek blijkt dat doorgaand verkeer voor de meeste

verkeerssituatie, gevolgd door een presentatie van bewoners

verstoppingen zorgt. Heemstede kan dit niet alleen oplossen,

met de ervaren situatie. Ten slotte heeft Max van Aerschot

daarvoor hebben we de regio ook nodig, de buurgemeenten

inspiratie gegeven voor oplossingsrichtingen.

en de provincie. We willen deze avond graag van u horen welke

2. Het tweede deel bestond uit interactieve sessies, waarin
gezamelijk wordt gekeken naar wat we met elkaar kunnen

oplossingen u ziet. We dagen u uit om ook out of the boxoplossingen te bedenken.

doen in Heemstede en de regio om ervoor te zorgen dat de
overlast minder wordt.
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Presentatie Tim Bunschoten (Goudappel Coffeng)

Samenvatting Goudappel Coffeng:
Doorgaand verkeer Heemstede

1A | Onderzoekspresentatie: Doorgaand verkeer
Er wordt antwoord gezocht op de vraag of er nou veel sprake van doorgaand verkeer en wat er nu aan
verkeer op het netwerk van Heemstede zit. Verkeerskundige Tim Bunschoten presenteert zijn onderzoek,
waarin het aandeel doorgaand verkeer in Heemstede in beeld is gebracht.
Aan de hand van een verkeersmodel is bekeken hoeveel

3. Cruquiusweg 60% doorgaand verkeer

intern/extern en doorgaand verkeer op verschillende punten

Op de Cruquiusweg komt tijdens de ochtendspits het verkeer

in Heemstede aanwezig is. Doorgaand verkeer is verkeer wat

voornamelijk uit het noorden via de Heemsteedse Dreef en

oorsprong én bestemming heeft buiten de gemeentegrenzen van

verlaat de Cruquiusweg aan de Oostkant in de richting van de

Heemstede. De hele gemeente is onderzocht, op de volgende

Haarlemmermeer/A4.

locaties is specifiek ingezoomd:
1. Heemsteedse Dreef

4&5. Zandvoortselaan en Lanckhorstlaan 55% doorgaand

2. Johan Wagenaarlaan

verkeer

3. Cruquiusweg

Vergelijkbaar met de Johan Wagenaar is ook op de Zandvoortselaan

4. Zandvoortselaan

en Lanckhorstlaan geen duidelijke spitsrichting te formuleren.

5. Lanckhorstlaan

Bij de Zandvoortselaan vindt de grote stroom vanuit het westen

6. Herenweg

plaats vanaf Zandvoort wat zijn weg vervolgt verspreid door
Heemstede. Voor de Lanckhorstlaan geldt dat het meeste verkeer

1. Heemsteedse Dreef 50% doorgaand verkeer

vanaf de westkant vanaf Zandvoort en de Randweg komt en

De spitsrichting op de Heemsteedse Dreef is in de ochtend van noord

zijn weg vervolgt in de richting van de Heemsteedse Dreef en

naar zuid en ‘s avonds omgekeerd. Vanaf de zuidkant komt het

omgekeerd.

verkeer voornamelijk vanaf de Cruquiusweg en Valkenburgerlaan
en verlaat de Heemsteedse Dreef aan de noordkant in de richting

6. Herenweg 35% doorgaand verkeer

van de Johan Wagenaarlaan en Heemsteedse Dreef.

De Herenweg heeft een ochtendspitsrichting en avondsptisrichting.
Tijdens de ochtendspits gaat de grote stroom verkeer vanaf het

2. Johan Wagenaarlaan 50% doorgaand verkeer

zuiden naar het noorden.

Op de Johan Wagenaarlaan is geen duidelijke spitsrichting
zichtbaar. Het verkeer vanaf het oosten komt vanaf de

Concluderend: In Heemstede is veel doorgaand verkeer. Op de

Schouwbroekbrug en verlaat de Johan Wagenaarlaan aan de

Heemsteedse Dreef, Cruquiusweg is een duidelijke ochtendspits

zuidkant via de Cruquiusweg en Valkenburgerlaan.

zichtbaar van zuid naar noord en de Herenweg van noord naar
zuid. Johan Wagenaarlaan, Zandvoortselaan, Lanckhorstlaan
hebben allen geen duidelijke spitsrichting, maar hebben ook te

Figuur 1. Aandelen doorgaand verkeer in Heemstede. Gebaseerd op de presentatie en de

maken met veel doorgaand verkeer.

rapportage ‘Doorgaand verkeer Heemstede, Goudappel Coffeng, 2017)
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Bewonerspresentatie Rob de Jong

1B | Bewonerspresentatie: Stop verkeersdrukte
Centraal in deze presentatie staan de Lanckhorstlaan en de Heemsteedse Dreef, waar Rob de Jong
zelf woont. Aan de hand van twee filmpjes toont de heer De Jong zijn ervaringen met betrekking tot
verkeersdrukte vanuit zijn woning.
Rob de Jong is samen met zijn buurman Erik Groot maar ook

Tijdens de spits ontstaan de grootste knelpunten en daarom heeft

Cees van Amelsfoort en Paulien Jagt-Roffel een actie gestart om

de heer De Jong de situaties tijdens de ochtend- en avondspits

meningen te verzamelen betreffende verkeer in Heemstede. Zijn

weergeven in de figuren op de linker pagina.

presentatie is hier een resultaat van.
Situatie ochtendspits

Figuur 2. Foto’s tonen de verkeerssituatie. Links de Heemsteedse Dreef. Rechts de Lankhorstlaan

Situatie anno 2017 op de Lanckhorstlaan

In de spitssituaties ontstaan verschillende bottlenecken. Tijdens

De laatste jaren is het verkeer erg toegenomen op de

de ochtendspits is de eerste bottleneck de kruising Herenweg -

Lanckhorstlaan en het staat dagelijks vast. Oorzaak van de

Lanckhorstlaan. Hier staat het verkeerslicht lange tijd op rood. Dit

verkeersdrukte bij zijn woning op de Lanckhorstlaan komen voort

heeft zijn weerlsag beide richtingen op en leidt tot bottleneck

uit de grote hoeveelheid doorgaand verkeer en opstoppingen

twee en drie, namelijk de Lanckhorstlaan en de Heemsteedse

op het kruispunt met de Herenweg. Genoeg reden om naar de

Dreef. Beide hebben te weinig capaciteit voor de huidige

wethouder te gaan.

verkeersvraag. Daarnaast zijn op de Heemsteedse Dreef de
verkeerslichten onvoldoende afgesteld, waardoor geen groene

Samenvattend is de situatie op de Lanckhorstlaan als volgt:

golf ontstaat. Bovendien heeft de Heemsteedse Dreef een

 Elke dag staat het vast en gedurende zaterdag de hele dag.

vrije busbaan die slechts 5x per uur wordt gebruikt. Hier liggen

 Smalle fietspaden. Deze drukte, schoolgaande kinderen en

misschien mogelijkheden om de capaciteit voor overig verkeer te

uitparkerende bewoners maakt het gevaarlijk.

vergroten.

 50 km/h.
 13.000 auto’s per dag.

Situatie avondspits

 Vrachtwagenbeleid, alleen vrachtwagens met ontheffing zijn

De situatie in de avondspits wordt in figuur 3 weergegeven.

toegestaan, maar dit wordt niet gehandhaafd.

De eerste bottleneck is hierin de dosering bij de Cruquiusbrug

 Voorrangspositie voor voetgangers bij zebrapaden wordt niet

gevolgd door de kruising Javalaan - N201. Het verkeer moet naar

gehandhaafd, eerst rijden enkele auto’s door voordat kinderen

een baan ter hoogte van de haven en blijft op de Heemsteedse

veilig kunnen oversteken.

Dreef

vervolgens enkelbaans. Vervolgens kiest het verkeer

 Vanwege het vele verkeer loopt het vast, hulpdiensten komen

de kortste route linksaf richting Lanckhorstlaan waar vanwege

er moeilijk langs en maken gebruik van het fiets- en voetpad.

maximumcapaciteit kruising Herenweg - Lanckhorstaan files over
de hele Lanckhorstlaan ontstaan, wat zijn weerslag heeft op de

Het probleem draait echter niet alleen om de Lanckhorstlaan,

Figuur 3. Situatie tijdens de ochtendspits (links) en avondspits (rechts), naar de ervaring van bewoners. De pijlen tonen de drukke spitsrichting. De bliksemschichten tonen

Adriaan Pauwlaan dat als sluiproute wordt gebruikt.

Heemstede is een doorsteek geworden voor andere locaties.

de behandelde bottlenecks. Afbeelding verwerkt door Goudappel Coffeng op basis van presentatie Rob de Jong.
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Maatregelen zijn nodig

Hierop voortbordurend zijn de voglende twee gedachten

De gemeente is bezig met de verkeersproblematiek in Heemstede,

toepasbaar op korte termijn:

nieuw asfalt en opnieuw afstemmen van verkeerslichten zijn hier

1. Niet meer linksaf vanaf de Heemsteedse Dreef naar de

voorbeelden van. Maar er zijn meer acties nodig.

Lanckhorstlaan, wel vanaf de Binnenweg.
2. Niet meer linksaf vanaf de Heemsteedse Dreef naar de

Handhaving

Lanckhorstlaan, eenrichtingsverkeer vanaf de Herenweg.

De bewoners geven aan dat er moet worden gehandhaafd op
enkele onderdelen:

En twee gedachten voor de lange termijn:

 Op enkele straten zijn vrachtauto’s veboden. Op dit verbod

3. Niet meer linksaf vanaf de Heemsteedse Dreef en een tunnel

moet worden gehandhaafd.
 Snelheden handhaven.

onder voetbalclub HFC.
4. N201 omleiden om Heemstede, dit leidt tot tunnels.

 Voorrangverlening bij zebrapaden.
 Vermindering van de geluidsoverlast.

Uit de recente petitie blijkt dat de bewoners het genoeg vinden
en er wat moet gaan gebeuren. Er worden wel maatregelen

Maatregelen korte en lange termijn

genomen, zoals het aanleggen van nieuw asfalt en het aanpassen

Met betrekking tot korte- en lange termijn-maatregelen worden

van kruispunten, maar dit is slechts een doekje tegen het bloeden.

twee gedachten voorgelegd die met relatief lage kosten op de

Er wordt gevraagd om structurele oplossingen!

korte termijn kunnen worden bekeken en twee gedachten die op

Figuur 4. Tijdens de presentatie zijn vier alternatieve routes geschets om de Lankhorstlaan te ontlasten. Afbeelding verwerkt door Goudappel

langere termijn bekeken kunnen worden en meer kosten met zich

Coffeng op basis van presentatie Rob de Jong.

mee zullen brengen.
Basis aan drie van de vier gedachten ligt het eenrichtingsverkeer
maken van de Lackhorstlaan, tegen de spits in. Het verkeer zal
hierdoor route Randweg - Spanjaardslaan - Heemsteedse Dreef
kiezen. Om deze hele route te voorzien van 2x2 rijbanen dient
de busbaan op de Heemsteedse Dreef beschikbaar te komen.
Daarnaast kan tijdens de ochtendspits door middel van een
dynamisch verkeersmanagement een groene golf ingesteld
worden over het traject Spanjaardslaan tot de Cruquiusbrug.
Tijdens de avondspits zal de situatie dan worden omgekeerd.
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1C | Inspiratie: Mobiliteit in Heemstede
Het is belangrijk om niet alleen binnen de gemeente oplossingen te zoeken, maar juist ook regionaal
te kijken. Daarnaast kunnen oplossingen voor het doorgaand verkeer heel goed liggen in OV en
fietsmaatregelen. Max van Aerschot wil met zijn presentatie inspireren, en laten zien dat oplossingen
voor het probleem breed gezocht kunnen worden.
Max van Aerschot adviseert de gemeente Haarlem sinds 2007

Er zou gewerkt kunnen worden met slimme P+R-faciliteiten bij

over oplossingen in het ruimtelijk domein. Vanaf 2010 heeft

OV-bundels om zo het verkeer aan de randen af te vangen.

Max van Aerschot zitting in de stichting bereikbaarheid, en is

Met de inzichten van nu hadden de trams misschien behouden

vanuit die hoedanigheid nauw betrokken bij verkeersingrepen.

kunnen blijven. Veel is verdwenen, maar veel kan misschien wel
opnieuw benut worden. De oude Liede lijn, de dijk ligt er nog,

Hij geeft aan dat het belangrijk is om niet alleen binnen de

stationnetjes zijn nog aanwezig. Als je in 5-10 minuten met de

gemeente oplossingen te zoeken, maar juist ook regionaal te

tram naar het strand zou kunnen, dan zullen veel mensen dat

kijken.

verkiezen boven de files die je nu regelmatig moet trotseren.

Max van Aerschot vergelijkt het autosysteem van de regio met

Belangrijk om mee te nemen in overwegingen is dat wanneer

een bloedvatensysteem. Een prop zorgt dat het systeem vastloopt,

je regionale routes verbetert, dit ook kan betekenen dat het

en dit maakt je ziek. Vanaf 1960 is de druk van het autoverkeer

doorgaande verkeer in Heemstede juist toeneemt doordat het

steeds toegenomen. We hebben het verkeer niet geprobeerd

voor langere afstandverkeer aantrekkeijker wordt om deze routes

tegen te gaan. Waar het te druk was, werd het groter en breder

te kiezen. Ook als er tunnels worden aangelegd heeft dit invloed

gemaakt. Sinds enkele jaren is bedacht dat het niet steeds groter

op het verkeer in Heemstede. Een tunnel aanleggen kost al snel

moet maar slimmer. Deze gedachte wordt sinds enkele jaren ook

€ 800 mln en is lastig te realiseren. Er liggen mogelijk kansen in

door het Rijk ondersteund. Er is te weinig integraal ontworpen, tijd

slimmere dotter oplossingen,.

om dat te gaan veranderen.
Er zijn veel kansen om te benutten, maar denk vooral breder,
Het meest geschikte systeem om je te verplaatsen wordt binnen

gemeenschappelijk waar we met zijn allen van denken: ja dat

de toenemende drukte in Heemstede wellicht de lightrail. In de

is winst!

jaren vijftig waren er veel tramlijnen in de regio, je kon toen nog
met de tram naar Zandvoort. Helaas is dit deels weggehaald, op
sommige delen kun je de rails nog zien liggen.

Figuur 5. Verschillende beelden uit de presentatie van Max

| 12

van Aerschot. Vroeger was er een tram tussen Heemstede en
Zandvoort. Delen hiervan zijn eenvoudig terug te brengen.
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2. Workshop
Tijdens de workshop is de problematiek van doorgaand verkeer
in Heemstede besproken, en zijn mogelijke oplossingsrichtingen
geformuleerd. Er is met meer dan 100 deelnemers in tien groepen
gewerkt verspreid door het gemeentehuis van Heemstede. In
deze groepen zijn de volgende twee onderwerpen behandeld
namelijk:
1. Wordt het probleem herkend, zijn er aanvullingen?
2. Oplossingen bepalen, lokaal en regionaal.
Deelnemers zijn gevraagd hun aandachtspunten en oplossingen
op te schrijven. Zo kunnen alle bevindingen een plek krijgen in dit
verslag. De resultaten van deze twee workshopdelen worden in
de aankomende paragrafen behandeld.
Tijdens en na de workshop zijn nog enkele schriftelijke reacties
binnengekomen. Deze zijn meegenomen in de verwerking op de
volgende pagina’s.

| 14
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Knelpunten

2A | Workshop: Probleem scherp krijgen
Wordt het probleem door de groep herkend?

geluidsoverlast en onveilige situaties. Rob de Jong gaf aan dat

Ja! is unaniem het antwoord vanuit de bewonersavond. Er is veel

de voorrangspositie op zebrapaden niet altijd wordt nageleefd

doorgaand verkeer in Heemstede, en dit zorgt voor overlast.

en hulpdiensten die vast staan in het verkeer, vaak genoodzaakt
zijn het fiets- en voetpad te gebruiken. Hetgeen erg onwenselijk

Aanvullingen op het probleem, zoals geschets in de

is voor de veiligheid van de zwakkere verkeersdeelnemers. Dat

presentaties

er een oplossing voor de Lanckhorstlaan, Zandvoortselaan en de

Aan de tafels zijn aanvullingen gegeven op de drie gehouden

Heemsteedse Dreef moet komen is een gegeven. Maar er wordt

presentaties. In de volgende paragrafen staan de hoofdlijnen van

duidelijk aangegeven dat het probleem niet verschoven moet

deze aanvullingen beschreven. De afbeeldingen op de volgende

worden naar de buren.

pagina’s tonen de aanvullingen, die op de geeltjes en de kaarten

Er wordt aangegeven dat de veiligheid bij scholen in het geding

zijn geschreven door de meer dan 100 bewoners. De complete lijst

komt door de verkeersdrukte. Maar het blijkt ook dat knelpunten

met aanvullingen is opgenomen in de bijlage.

ontstaan op locaties waar scholen of sportfaciliteiten zijn
gevestigd. Veel mensen gebruiken hiervoor de auto.

Aanvullingen

presentatie

Tim

Bunschoten:

doorgaand

verkeer in Heemstede

Het is ook nodig om op hoger schaalniveau na te denken.

Dit probleem wordt grotendeels veroorzaakt door de grote

Waar komt het (doorgaand) verkeer vandaan en waar moet het

hoeveelheden doorgaand verkeer over de N201, die dwars door

naartoe? Ten slotte heeft een groot deel van het verkeer niet de

Heemstede loopt. Enkele bewoners geven aan dat de door

eindbestemming Heemstede.

Tim Bunschoten gepresenteerde aantallen van 50% doorgaand
verkeer misschien zelfs onderschat zijn. Zij ervaren het probleem

Keuzes in de omgeving kunnen direct effect hebben op de drukte

groter.

in Heemstede. De uitbreiding van het circuit van Zandvoort,
het bijbouwen van 2.000 woningen, uitvoeren van tijdelijke

Aanvullingen presentatie bewoners Lankhorstlaan

wegwerkzaamheden, aanleggen van de Duinpolderweg en het

Heemsteedse Dreef, Lanckhorstlaan en Zandvoortselaan kwamen

versmallen van de Europaweg zijn hier voorbeelden van.

als primaire knelpunten naar voren bij de presentatie van

Figuur 6. Samenvattende weergave geformuleerde knelpunten in Heemstede zoals geformuleerd tijdens bewonersavond.
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Rob de Jong. Ook de kruispunten Javalaan - Cruquiusweg en

Maar ook de huidige ontsluiting van omliggende steden en

Zandvoortselaan - Leidsevaartweg, de Binnenweg en

dorpen als Haarlem, Bennerbroek en Schalkwijk vragen aandacht.

Cesar Franck zijn echter knelpunten in Heemstede. Afstemming

Zo heeft Schalkwijk slechts twee ontsluitingen aan de zuid-

verkeerslichten, de aanwezigheid van vrachtverkeer, het feit

westzijde, die beide op de Heemsteedse Dreef uitkomen en blijkt

dat auto’s stilstaan versus dat auto’s te hoge snelheden rijden,

het mogelijk interessant om de ontsluiting van de Glip nog eens

spelen een belangrijke rol in het ontstaan van bijvoorbeeld

nader te bekijken.
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Aanvullingen presentatie Max van Aerschot

Enkele algemene aanvullingen

Het verbeteren van de doorstroming voor het autoverkeer in

Ten slotte is er nog een aantal algemene aanvullingen op het

Heemstede is niet de enige oplossing. Nieuwe routes en het

probleem genoemd, die niet specifiek van toepassing zijn op een

toepassen van groene golf kan leiden tot het aantrekken van meer

van de presentaties:

verkeer door Heemstede en het probleem vergroten, dit sluit aan

 Het is verstandig om woningen zo min mogelijk langs drukke

bij de gedachte van Max van Aerschot. De OV-verbindingen binnen

wegen te bouwen. Dit is voor Heemstede te laat, maar had het

Heemstede, maar ook naar de omliggende locaties als Zandvoort
zijn te beperkt. Vele bewoners zien dan ook veel kansen in het
verbeteren van regionale OV-verbindingen.

probleem kunnen voorkomen.
 Een manier om fietsgebruik te stimuleren is door dit kinderen al
op jonge leeftijd al aan te leren.
 Bevorder thuiswerken en alternatieve werktijden, dit kan de

Enkele bewoners geven specifiek aan hier geen mogelijkheden in
te zien, omdat de bewoners in de regio gehecht zijn aan hun auto,
en niet makkelijk zullen overstappen naar het OV. Ditzelfde geldt
voor de regionale fietsroutes.

hoeveelheid verkeer verminderen.
 Indien vervolgonderzoek zouden bewoners graag betrokken
worden door middel van een enquête.
 Kentekenonderzoek zou kunnen bijdragen in vervolgonderzoek.

Er wordt gevraagd om de problematiek op hoger niveau aan te
kaarten. Aanpassingen in de omgeving hebben directe invloed
op Heemstede, zie recente versmalling Europaweg. Maar ook de
woningbouwplannen in de Haarlemmermeer en Heemstede baart
de bewoners zorgen. Eerst het probleem oplossen dan pas extra
verkeer genereren.
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Maatregelen binnen Heemstede
Lokale oplossingen

De leefbaarheid

2B | Workshop: Oplossingsrichtingen

Alternatieve routes
Ketenmobiliteit
Vergroten capaciteit

Aan de tafels zijn met behulp van kaartmateriaal en geeltjes de

voor doorgaand verkeer inclusief groene golf. Voorbeelden die

oplossingen in beeld gebracht. Zo zijn er op twee niveaus oplos-

hiervan gegeven zijn, zijn:

singen geformuleerd, op lokaal en regionaal niveau.

 Tunnel Lanckhorstlaan - Zandvoortselaan.

Oplossingsrichtingen binnen Heemstede
In deze paragraaf staat de hoofdlijn van de oplossingen op lokaal

 Tunnel

Heemsteedse

Dreef

vanaf

Cruquiusweg

tot

Haarlemmerhout.
 Indien

Lanckhorstlaan

eenrichtingsverkeer

wordt

biedt

niveau beschreven. De afbeelding links toont de meeste oplos-

een tunnel ten behoeve van de Spanjaardslaan naar de

singen, die op de geeltjes en de kaarten zijn geschreven door

Zandvoortselaan ook oplossingen.

de meer dan 100 bewoners. De complete lijst met aanvullingen

 Tunnel Herenweg (ook ten behoeve van veiligheid).

lokaal is opgenomen in de bijlage.

Het volledig ondertunnelen of een open tunnelbak draagt ook bij
aan de leefbaarheid van Heemstede.

Er zijn oplossingen aangedragen binnen Heemstede op verschillende niveaus. Enerzijds faciliteren voor de autogebruiker door

Alternatieve routering voor N-wegen stimuleren

de doorstroming op knelpunten te verbeteren en het ontwer-

Betreffende alternatieve routering voor N-wegen gaat het om

pen van alternatieve routes voor de N-wegen. Daarnaast zijn er

verkeer dat Heemstede kruist in oost-westrichting met veel-

maatregelen om de leefbaarheid van Heemstede te verbeteren

al als einddoel het kustgebied of het circuit. Anderzijds wordt

door het aantal auto’s in Heemstede terug te dringen door

Heemstede gebruikt ter ontsluiting van omliggende steden/dor-

bijvoorbeeld in te zetten op ketenmobiliteit. De oplossingen zijn

pen landinwaards. Vanuit de bewoners is aangegeven het ver-

opgenomen op de afbeelding links.

keer in oost-westrichting niet te concentreren maar te spreiden.
Alternatieven voor de Lanckhorstlaan, Zandvoortselaan en de

Figuur 7. Samenvattende weergave lokale oplossingen in Heemstede zoals geformuleerd tijdens bewonersavond(Goudappel Coffeng).
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Doorstroming verbeteren

Heemsteedse Dreef die kunnen ondersteunen bij het spreiden zijn

Zoals ook voorgesteld door Rob de Jong, dienen er maatregelen

bijvoorbeeld de Leidsevaartweg, Spanjaardslaan, van Merlenlaan,

genomen te worden om de Heemsteedse Dreef, Lanckhorstlaan

Randweg. De invulling hiervan heeft verschillende mogelijkhe-

en de Zandvoortselaan beter te laten doorstromen. Dynamische

den, bijvoorbeeld:

verkeersafwikkeling kan helpen bij het werken met spitsrichtin-

 Lanckhorstlaan eenrichting maken van west naar oost of

gen en het toepassen van de groene golf door Heemstede, drem-

spitsafhankelijk. Voor de andere richting kunnen de Adriaan

pels plaatsen heeft geen zin. Het ontvlechten van doorgaand en

Pauwlaan, Spanjaardslaan of een tunnel onder de voetbalclub

lokaal verkeer heeft enkel zin als daar passende maatregelen bij

misschien mogelijkheden bieden. Tegelijkertijd geven andere

worden toegepast, zoals het ondertunnelen van de N-wegen voor

bewoners aan indien eenrichtingsverkeer Lanckhorstlaan wordt

doorgaand verkeer en op maaiveldniveau lokaal verkeer af te wik-

toegepast dat ook een verbod doorgang Adriaan Pauwlaan

kelen of op een tweebaansweg de middelste rijbanen gebruiken

toegepast dient te worden.
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Regionale oplossingen

Maatregelen in de regio
De leefbaarheid
Alternatieve routes
Ketenmobiliteit
Vergroten capaciteit

 De van Merlenlaan en Leidsevaartweg opwaarderen.
 Daarentegen wordt tegelijkertijd door andere bewoners
voorgesteld de VRI Leidsevaartweg - Zandvoortselaan terug te
zetten naar de oude situatie, omdat hij nu extra verkeer trekt.
Het tweede punt betreffende alternatieve routes bevat de ontsluiting van omliggende dorpen/steden. Schalkwijk heeft slechts
twee ontsluitingswegen aan de zuid-westzijde, die beide op
de Heemsteedse Dreef uitkomen. Een extra uitsluiting vanuit Schalkwijk naar Cruquius kan de Heemsteedse Dreef helpen ontlasten zo ook een extra brug tussen Havendreef en de
Nijverheidsweg.
Ketenmobiliteit: Vermindering aantal auto’s
Binnen Heemstede worden vooral kansen gezien voor de fiets.
Bredere fietspaden kunnen ook voor hulpdiensten gebruikt worden. Het transformeren van de Kerklaan tot een fietsstraat bieden
kansen tot aan de Herenweg. Ook op de Van Merlenlaan liggen
kansen voor het toevoegen van een snelle fietsroute. Deze fietssnelroutes dienen dan gekoppeld te worden aan het treinstation
Heemstede, welke dient te worden geoptimaliseerd. Deze optimalisatie bevat het verplaatsen van het busstation en aanleg P&R.
Leefbaarheid
De leefbaarheid wordt vergroot door verkeer via andere structuren
te laten lopen, tunnels aan te leggen of andere modaliteiten te
laten gebruiken. Maar er zijn ook specifieke maatregelen
genoemd om de leefbaarheid op lokaal niveau te vergroten, of in
kaart te brengen. Dit zijn:
 30 km/h in heel Heemstede, er zijn ook enkele specifieke
locaties benoemd, zie de kaart links en de bijlage.
 Het toepassen van fijnstoffilters aan lantaarnpalen.
 Vrachtverkeer weren uit centrum Heemstede.

Oplossingsrichtingen buiten Heemstede
In deze paragraaf staan alle oplossingen op regionaal niveau beschreven. De afbeelding links toont alle aanvullingen die op de
geeltjes en de kaarten zijn geschreven door de meer dan
100 bewoners.
Ook op regionaal niveau zijn de oplossingen onder te verdelen in
de thema’s doorstroming verbeteren op N-wegen, Alternatieve
routes voor N-wegen, ketenmobiliteit en de leefbaarheid van
Heemstede vergroten.
Doorstroming op N-wegen verbeteren
De doorstroming op N-wegen verbeteren op regionaal niveau
betreft het aanleggen van tunnels en bruggen in lijn met de
huidge wegenstructuur namelijk:
 Aanleggen Haringbuistracé.
 Aanleggen Mariatunnel.
 Een tunnel in plaats van de Cruquiusburg.
 Geen VRI op de N208 tot de Rustenburgerweg naar de
Schipholweg (A9).
 Gebruik busroute naar Vijfsluiten voor overig verkeer.
Alternatieve routering voor N-wegen stimuleren:
Het wijzigen van de route van een N-weg heeft veelal invloed op
de regio en betreft omliggende gemeenten. Op regionale schaal
gaat het voornamelijk om het maken van nieuwe verbindingen.
In algemene zin wordt aangegeven de noord-zuidverbinding om
Heemstede heen leggen in plaats van de huidige N201 dwars door
Heemstede en in oost-westrichting het verkeer meer te spreiden.
Hiervoor zijn verschillende oplossingen aangedragen:
 De N201 vanaf Cruquiusweg om Heemstede heen richting de
kust.
 Verbinding Zandvoort Heemstede langs de leest afwikkelen.
 Het uitbouwen en stimuleren van de Driemerenweg, vervolgens
zou Haarlem via A9, Driemerenweg ontsloten kunnen worden
en Schalkwijk hierop ontsloten kunnen worden.
 Haarlem ontsluiten via Schalkwijk naar de N201.

Figuur 8. Samenvattende weergave regionale oplossingen buiten Heemstede zoals geformuleerd tijdens bewonersavond (Goudappel Coffeng).
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 Nieuwe aansluiting Schalkwijk richting Cruquiusweg.

voor

 Schalkwijk ontsluiten via N205 richting Haarlemmermeer.
Overige alternatieve routes:
 Gebruik maken van de Velserboog voor noordelijkere ontsluiting
richting A9.
 Gebruik maken van de busroute richting Vijfhuizen voor
autoverkeer.
 Onsluiting maken Randweg, Zeeweg.
Nieuwe routes in de vorm van een tunnel:
 De Zuidtangenttunnel van Schalkwijk naar Vijfhuizen
 Tunnel onder station Heemstede of Zandvaartkade door.
 Door middel van de Kennemertunnel het verkeer buiten
Heemstede om leiden.
 Extra brug/tunnel over de Ringvaart bijvoorbeeld bij Cruquius.
Ketenmobiliteit verbinderen van het aantal auto’s
Het doel is een verschuiving te laten plaatsvinden van de auto
naar fiets of OV. Hiervoor zijn op regionale schaal verschillende
oplossingen aangedragen:
 Verbinding Heemstede - Schiphol met lightrail of bus.
 Zandvoort (en Bloemendaal), Heemstede (door naar Floriade of
Schiphol) in de vorm van trein, lightrail en bus.
 Sprinter vervangen door metroverbinding met extra haltes op
het hoofdspoor.
 Openbaar vervoer naar Amsterdam Zuidoost.
 Leiden, Hillegom, Lisse en Sassenheim lightrail-verbinding.
 Prijzen OV omlaag.
 Zeppelin OV.
 Snelle fietsroutes naar Kennemerland en de kust.
Er zijn ook bewoners die niet denken dat lightrail een oplossing
gaat bieden.
Leefbaarheid
Samenwerking tussen alternatieve routering en ketenmobiliteit
geeft mogelijkheden voor nieuwe P&R-locaties, zoals Ringvaart
en Floriade. Daarnaast wordt aangegeveven vrachtverkeer buiten
Heemstede om te leiden en geen formule 1 in Zandvoort te willen
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3 | Slotwoord en vervolg
Slotwoord door Heleen Hooij
Ik heb rondgelopen en wil jullie bedanken voor jullie
enthousiasme en inzet vanavond. Er zijn een hele hoop goede
ideeën naar voren gekomen waar mee aan de slag kunnen.
Ideeën die op korte en lange termijn kunnen worden aangepakt
en oplossingen waar we lokaal mee aan de slag kunnen maar
ook oplossingen, die regionaal opgepakt moeten gaan worden.
Wij kijken uit naar het verslag van Goudappel Coffeng. Vanuit ons
is nu de vraag aan jullie of jullie terug willen komen om met ons
te kijken naar wat wij adviseren over jullie gegenereerde ideeën.
Goudappel Coffeng levert de presentatie in 2017, welke
vervolgens op de website wordt geplaatst. Alle maatregelen in
deze rapportage zullen worden uitgewerkt, waarna we jullie
medio februari 2018 uitnodigen. Er zullen ook ideeën zijn, die
meer tijd nodig hebben om uit te werken en te realiseren, maar
we zien dit nu als belangrijk. We moeten gaan ingrijpen, we moeten gaan dotteren zoals Max ons heeft geleerd.
Jullie horen in het nieuwe jaar meer van ons!
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A | Bijlage: Wordt het probleem herkend?
Lijst met aandachtspunten workshop bewonersavond 23-november-2017
Knelpunten uit voorgaande presentaties ,die worden

Aanvullingen

herkend:

 Ouders brengen kinderen met de auto naar school. Opvoeding

 Te weinig handhaving met betrekking tot vrachtverkeer en
voorrangspositie zebrapaden.

 Het bevorderen van alternatieve modaliteiten in plaats van
auto biedt kansen.

 Omstandigheden auto optimaliseren genereert meer verkeer

 De Adriaan Pauwlaan wordt gebruikt als sluiproute.

 Kruispunt Herenweg - Lanckhorstlaan is een probleem

 De oversteekbaarheid van de Lanckhorstlaan is niet goed.

 Het recent aanpassen van de VRI op het kruispunt Lanckhorstlaan
- Herenweg heeft geleid tot extra verkeer.
 Hulpdiensten hebben moeite met snel op een bestemming
aankomen door vaststaand verkeer en gebruiken daarvoor
fiets- en voetpad. Hiermee komt de veiligheid van voetgangers
en fietsers in het geding.
 Op de Heemsteedse Dreef moeten VRI’s beter worden
afgestemd, waardoor een groene golf ontstaat.
 Het probleem van Heemstede is de N201 dwars door de stad.

 De Johan Wagenaarlaan heeft nieuw asfalt nodig, een nieuwe

 Er is veel drukte bij het halen en brengen van kinderen bij
scholen tijdens de spits, andere schooltijden zijn noodzakelijk.
 Er is veel sportverkeer.
 Er staan 2.000 extra woningingen in de Haarlemmermeer en

Knelpunten uit voorgaande presentaties, die niet worden
herkend
 Het is planologisch niet slim om geen huizen langs N-wegen
te bouwen.
 Lightrail wordt niet gezien als oplossing binnen Heemstede.

voetgangersoversteekplaats, en er is veel geluidsoverlast.
 Er

is

geluidsoverlast

op

de

Van

Merlenlaan

Slottuinen in de planning, dit resulteert in nog meer verkeer.
 Duinpolderweg gaat Heemstede meer belasten versus biedt
oplossingen.

de

 Er dient afstemming te komen over werkzaamheden en
evenementen samen met de provincie.
 De Cesar Franck wordt niet genoemd
 Het knijpen van verkeer in Haarlem zorgt voor extra drukte in

 Er is geen regionale afstemming met betrekking tot
wegomleidingen.

Heemstede.
 Er komt veel verkeer van Bennebroek via Heemstede.

 De Zandvoortselaan linksaf naar Leidsevaartweg is probleem.

 Kentekenonderzoek is nodig voor betere oplossingen

 Het kruispunt Javalaan Cruquiusweg heeft te weinig capaciteit,

 Een enquêtte onder bewoners is noodzakelijk.

waardoor de Javalaan vast komt te staan.
 Er zijn veel regionale voorzieningen in de wijk.

 OV-voorzieningen zijn te beperkt in Heemstede.

 Ontzie

de

en

Valkenburgerlaan, de Heemsteedse Dreef en de Lanckhorstlaan

 Tunnels kunnen oplossingen bieden.
 In het algemeen is het OV in Heemstede te beperkt, zo is er

woonwijken

bij

het

opnieuw

 De

verkeersprognoses

onderschatten

de

hoeveelheid

doorgaand verkeer.
sturen

van

verkeersstromen.

 Niet afwachten met bouwen van de benodigde tunnels.
 De fietsstroken dienen verbeterd te worden.

geen goede OV verbinding tussen Schiphol en Heemstede en

 Boog A9 Driemerenweg.

 Er is geen oversteek op de Zandvoortselaan bij de school.

Amsterdam Zuidoost en Heemstede.

 De aanpassing van de Europaweg was een verrassing voor

 Bij de nieuwbouw in Haarlem of Heemstede dient extra

 Er liggen kansen in het sturen van het verkeer op piekmomenten.

Heemstede.

wegcapaciteit te worden toegevoegd.

 In het centrum wordt er met te hoge snelheden gereden.

 Het geld wordt op de verkeerde plekken besteed.

 Dreef 2x2 niet doen.

 Er komt veel geluidsoverlast van de wegen.

 Navigatie zou verkeer niet via Heemstede centrum moeten

 Herenweg tunneltje voor voetgangers in plaats van oversteek.

 Zandvoort vormt een deel van het probleem in Heemstede.
 De veiligheid bij scholen is in het geding vanwege het verkeer
(ook Lanckhorstlaan).
 De busbaan op de Heemsteedse Dreef is een beperkting voor
de doorstroming.
 Er gaat teveel vrachtverkeer over de Lanckhorstlaan en de
Zandvoortselaan.
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kinderen niet autogericht.

 Geluidsoverlast door motoren op zomerse dagen

navigeren.
 Ontmoedig het doorgaand verkeer.

 Er moet rekening worden gehouden met maatregelen buiten
Heemstede, die effect hebben binnen Heemstede (Europaweg).

 De Glip onderzoeken.

 De Binnenweg wordt gemist.

 De Indische buurt zit vol met voertuigen.

 De oost-west verbinding niet bundelen maar spreiden.

 Er is veel vrachtverkeer op Javalaan en Johan Wagenaarlaan.

 Niet het probleem verschuiven naar de buren.

 Geluidsoverlast door vrachtverkeer en motoren

 Niet zomaar woningen bijbouwen zonder eerst een oplossing

 Schalkwijk dient extra ontsloten te worden.

voor het verkeer te vinden.
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B | Bijlage: Oplossingen
Lijst met oplossingen vanuit workshop bewonersavond 23-november-2017

Oplossingen binnen Heemstede

Oplossingen buiten Heemstede

Doorstroming optimaliseren

Doorstroming optimaliseren

 Het kruispunt Javalaan Cruqiusweg dient meer capaciteit te
krijgen door middel van een rotonde.
 Door middel van dynamische verkeersafwikkeling de capaciteit
verbeteren.
 Groene golf op de Dreef, Lanckhorstlaan en Zandvoortselaan.

 Vanaf de Westelijke randweg een rechtsafverbod naar de
Herenweg.
 Maak de Dreef tweerichting en sluit Lanckhorstlaan af in spits.
 Vanaf N208 (eind Randweg) rechtsafverbod richting Herenweg
 Indien Lanckhorstlaan eenrichting verbod doorgang Adriaan

 Geen Formule 1 in Zandvoort.

 Haringbuistrace.
 Soepele doorstroming zonder verkeerslichten van N208 tot
Rustemburgerbrug naar de Schipholweg.
 Doorstroming Randweg en Schipholweg optimaliseren (Tunnel).
 Een tunnel in plaats van Cruquiusbrug voor meer capaciteit.

Pauwlaan.

 Extra capaciteit op de Javalaan toevoegen.
 Ondertunneling van de N201 in Heemstede, de Herenweg en de
Spanjaardslaan. Lokaal verkeer boven de tunnel.
 De wachttijden van VRI’s in Heemstede verbeteren.

 Tunnel van Schalkwijk naar Vijfhuizen, de Zuidtangenttunnel.

 Routes van vrachtverkeer buiten het centrum Heemstede om.

 Het gebruik van drempels is geen oplossing.

 P&R Bij Floriade en de Ringvaart.

 Fijnstoffilters aan lantaarnpalen.

 Inhaal verbod en 30 km/h op de Johan Wagenaarlaan.

 Een nieuwe verbinding tussen Schalkwijk en de Cruquiusweg

 Kruis op de weg Antonis Duyckklaan op beide rijbanen.

 Linksaf richting Lanckhorst niet mogelijk maken vanaf de
Heemsteedse Dreef.
 Lanckhorstlaan eenrichting van west naar oost.
 Adriaan Pauwlaan als alternatief voor de Lanckhorstlaan.
 De Spanjaardslaan als alternatief voor de Lanckhorstlaan.
 Eenrichtingsverkeer

Lanckhorstlaan

en

Zandvoortselaan

(afhankelijk spits).
 De Leidsevaartweg opwaarderen.
 Het VRI-kruispunt Herenweg en Lanckhorstlaan terug naar de
oude situatie.
 niet concentreren, maar spreiden van verkeer.
 Verkeer vanaf Randweg via Fonteinlaan naar de Heemsteedse
Dreef.
 Er moet een extra brug tussen de Havendreef en Nijverheidsweg
komen.

(nieuwe aansluiting).
 Zandvoort Heemstede langs de Leest afwikkelen.

 Bevorder thuiswerken en alternatieve werktijden.

 Haarlem ontsluiten via A9 naar de Driemerenweg en deze weg
verder uitbouwen.

Ketenmobiliteit: vermindering aantal auto’s

 Verkeer zuid-noord (en andersom) om Heemstede heen leiden.

 Bredere fietspaden naast N201, ook te gebruiken voor

 Verkeer

hulpdiensten.

uit

Schalkwijk

naar

vertakking

N205

naar

Haarlemmermeer.

 P&R bij station.

 Extra ontsluiting over de Ringvaart naar Cruquius nodig.

 Bushalte Wipperplein verplaatsen voor het kruispunt.

 N201 om heemstede heen vanaf Cruquius naar strand en

 Maak van de Kerklaan een fietsstraat.

 Vrachtverkeer buiten Heemstede om leiden.
Ketenmobiliteit
 Schiphol - Heemstede (bus & fiets)
 Verplicht OV gebruik op drukke dagen naar Zandvoort
 Bloemendaal zandvoort haarlem amsterdam (lightrail)
 Snelle fiets routes naar de regio en de kust
 Zeppelin OV
 Prijzen OV omlaag

 In Heemstede geen snelheden boven de 30 km/h gewenst.
 Tidal flow busbaan Zandvoortselaan.

 Wegbeprijzing,tolwegen.

 Heemstede Zandvoort Floriade, Schiphol (trein & lightrail)

Alternatieve routering voor de N-wegen stimuleren
Lokale leefbaarheid vergroten

Alternatieve routering voor de N-wegen stimuleren
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Lokale leefbaarheid vergroten

mogelijk aansluiten op de N208.

 Ook op de Van Merlenlaan liggen kansen voor fietsroute.

 Een ontsluiting maken via de Randweg en de Zeeweg.

 Fietssnelwegen koppelen aan OV knopen.

 Ontsluiting Noordwijk door randweg.

 Bus 340 is goed, maar er ontbreekt een nachlijn in Heemstede.

 Kennemertunnel, verkeer buitenom leiden.

 Stationsgebied optimaliseren. Overstap vergemakkelijken.

 Verkeer over busroute Vijfhuizen leiden.
 Gebruik maken van de Velserboog om de randweg aan te
sluiten op de A9.

 Metro met meer stations op het hoofdspoor (ipv sprinter of IC)
 Transferium bij ikea (trein, lightrail)
 Velserboog via zandvoort (lightrail)
 Maak gebruik van zuidtangent (e-fietsers)
 Verbinding naar Leiden via Hillegom, Lisse en Sassenheim
(lightrail)
 Beter en sneller OV naar Amsterdam Zuidoost
 Fietsroutes naar zuid Kennemerland
 Bloemendaal aan Zee, richting Zantvoort en terug met halte bij
Circuit (lightrail)
 OV tussen Schalkwijk en Heemstede biedt geen oplossing
Binnengekomen schriftelijke reacties zijn meegenomen in de
verwerking in deze bijlage.

 Brug of Tunnel onder de Ringvaart of station door.
 Zandvaartkade benutten als ondergrondse verbinding.
 De komst van de Mariatunnel is noodzakelijk.
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