
Jaarbericht 2017

Ondergetekende bes�ert als “éénpi�er” de afdeling Bloemendaal. Die bestrijkt de gemeente 

Bloemendaal met de kernen Bennebroek, Vogelenzang, Aerdenhout, Overveen en Bloemendaal, de 

gemeente Zandvoort en inclusief de natuurgebieden NPZK en AWD.

Voor de herontwikkeling van Park Vogelenzang (GGZ inGeest Bennebroek) is een Stedenbouwkundig 

Plan uitgewerkt. In het kader daarvan zijn par�cipa�ebijeenkomsten (focusgroepen) georganiseerd, 

door Studio Hartzema,  waaraan ik namens  de Fietsersbond heb deelgenomen. Met name ten 

aanzien van de thema’s verkeer, bereikbaarheid en parkeren. Aansluitend hierop vond overleg plaats

met de projectleider en de verkeersadviseur van de gemeente Bloemendaal. Het Stedenbouwkundig 

Plan is ondertussen door de raad vastgesteld.

Door bureau XTNT is het Bloemendaalse Verkeerscircula�eplan (VCP) geactualiseerd waarbij tevens 

het VCP van Bennebroek is geintegreerd. In een werksessie met XTNT en de gemeente heb ik hieraan

kunnen bijdragen.

De Meerweg is een belangrijke oost-west verbinding in Bennebroek. De rijbaan is met 6.50m te smal 

voor een inrich�ng die past bij een 50km-weg met veilige fietsvoorzieningen. Bij het recente groot 

onderhoud zijn, na overleg,  de rode fietsstroken verbreed en zijn in de twee flauwe bochten de 

fietsers beter beschermd.

De Vogelenzangseweg in de dorpskern Vogelenzang is te smal, te druk en er wordt te hard gereden. 

In de plannen voor de herinrich�ng was ook hier discussie over het snelheidsregime, 30km/h  of 

(handhaaBare)  50km/h. Uiteindelijk bleef het 30km/h. Een wegprofiel dat de snelheid van de auto’s 

zo goed mogelijk afremt is het door mij voorgestelde CROW-profiel met 1.75m brede rode 

fietsstroken en daartussen een grijze rijloper van 2.30m breed. In het Defini�ef Ontwerp is dit door 

de gemeente conform overgenomen. Uiteraard met asfalt verharding zoals gebruikelijk in 

Bloemendaal… Opmerkenswaardig is het voorbeeldige par�cipa�eproces o.l.v.  een uitstekende 

gemeentelijke projectleider.  Uitvoering in 2018.

Het gewenste fietspad door de Amsterdamse Waterleidingduinen is gesneuveld. Nadat de 

bestuursrechter de vergunning had vernie�gd gooide de Provincie Noord-Holland “de handdoek in 

de ring”. Gedurende ruim 7 jaar hebben we  geijverd voor de aanleg van een fietspad. Eerst door 

steun te verwerven in een “spannende” Klankbordgroep. Daarna door via een ac�eve lobby de 

Amsterdamse gemeenteraad om te turnen van “tegen“ naar “voor”. 

Het fietspad via de voormalige trambaan, parallel aan de Zandvoortselaan, heeI een aantal 

kruispunten met “erIoegangswegen met voorrang voor fietsroute”. De kruispunten binnen de 

gemeente Zandvoort zijn voorbeeldig ingericht met de juiste bebording en belijning volgens de 

richtlijnen. De inrich�ng van de vier kruispunten binnen de gemeente Bloemendaal liet veel te 

wensen over. Dus is het niet verwonderlijk dat er fietsers gewond raakten doordat automobilisten 



geen voorrang verleenden. Na veel “trekken en duwen” bij de gemeente voldoet nu de bebording 

aan de we�elijke eisen en is de belijning verbeterd.

Om de Aerdenhoutse  Antoniusschool te bereiken moeten ouders en kinderen uit de omgeving van 

de Vondelkade en Zonnebloemlaan in de ochtendspits tweemaal binnen een afstand van 250m de 

Zandvoorterweg oversteken. De Zandvoorterweg is hier met ruim 18.000 motorvoertuigen per 

etmaal de drukste weg in de gemeente Bloemendaal. Om deze gevaarlijke en onveilige oversteken te

vermijden hebben ouders al vele malen vergeefs bij de gemeente aangeklopt met het verzoek van 

het zuidelijke fietspad een 2-rich�ngenfietspad te maken. Samen met Laura van Ogtrop, moeder van 

twee kinderen op de Antoniusschool, waagde ik een nieuwe poging. Na ruim een jaar intensief 

lobbyen, overleggen en taai volhouden lukte het ons wel om de wethouder te overtuigen. Het 2-

rich�ngen fietspad komt er, uitvoering in de eerste helI van 2018. Een succesvolle teampresta�e van

Laura van Ogtrop met ondergetekende!

Sinds de zomerstorm van 2015 is er een “conflict” tussen de wandelende duinen van de Noordwest 

Natuurkern in het Na�onaal Park Zuid-Kennemerland (NPZK) en het fietspad achter de zeereep 

voorbij Parnassia (Ka�endel). Het fietspad is voortdurend onberijdbaar omdat het ondergestoven 

wordt. In een moeizame rela�e met de manager van het NPZK probeer ik een oplossing te zoeken die

gestand doet aan de in 2011 gemaakte afspraken. Maar NPZK/PWN traineert het zoeken naar een 

structurele professionele oplossing. Want hun prioriteit ligt bij het ongestoord stuiven van de duinen.

Ook het (veeg)onderhoud van het armoedige �jdelijke fietspad van betonplaten wordt gesaboteerd. 

Met een bordje “fietsers afstappen” wordt eventuele aansprakelijkheid voorkomen. Van de 

Bloemendaalse wethouder Richard Kruijswijk krijg ik geen steun. Hij stelt zich naief en afwachtend 

op. Wordt vervolgd.

Na een aantal erns�ge ongevallen op het gladde wildrooster aan het begin van het fietspad van 

Zandvoort naar Langevelderslag zocht ik samen met de projectleider van Waternet/AWD naar een 

oplossing. Die vonden we bij de firma Besouw. Door de stalen strips van het rooster met een laser te 

bewerken wordt het oppervlak ruwer waardoor fietsbanden meer grip hebben. Met succes 

toegepast elders in het land. Toen het prijskaartje op tafel kwam gingen Waternet, Provincie Noord-

Holland en gemeente Zandvoort “zwartepieten” over wie dit moest betalen. Met als resultaat dat er 

niets gebeurde en volstaan werd met bordjes “Wildrooster kan glad zijn fietsers afstappen”… 

Een belangrijk knelpunt binnen de gemeente Bloemendaal vormt het kruispunt Bekslaan-Leidsevaart 

in Bennebroek, schakel in het regionale fietsnetwerk. Gecompliceerd en voor fietsers niet veilig. In 

overleg met de wethouder heb ik gepleit voor het doortrekken, over de spoorbaan, van het 2-

rich�ngen fietspad langs de Bekslaan. En de geplande nieuwe fiets-/voetbrug over de Leidsevaart in 

het verlengde hiervan te leggen. Daarvoor moet ProRail de spoorwegovergang aanpassen. Dat is 

kostbaar en ProRail wil hier vooralsnog niet aan meewerken.
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