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Bloemendaal 

Werkgroep Bloemendaal 
De werkgroep Bloemendaal komt op voor de belangen van fietsers in de Bloemendaal, Overveen, Aerdenhout, 

Vogelenzang en Bennebroek, en in de gemeente Zandvoort. De Fietsersbond heeft hier totaal ca. 175 leden. 

Bij het ontbreken van vrijwilligers uit de gemeente Bloemendaal worden de fietsersbelangen behartigd door 

ondergetekende vanuit de werkgroep Haarlem. 

 

Dieptepunt 

Dieptepunt was dit jaar een verkeersongeval op de Bloemendaalseweg, ter hoogte van zorgcentrum “De Rijp”, 

waarbij een fietsster om het leven kwam. De vrouw reed over een vrijliggend fietspad toen zij werd 

aangereden door een automobilist die de macht over het stuur verloor. 

 

AWD 

Eind 2013 is het ecoduct over de Zandvoortselaan gereed gekomen. Herten mogen er (nog) niet over, fietsers 

wel. Het aansluitende fietspad door de Amsterdamse Waterleidingduinen, richting “Oase”, is in de 

uitvoeringsfase en komt naar verwachting in 2014 gereed. 

 

Houtvaartbrug 

In februari j.l. is bestuurlijke overeenstemming bereikt tussen de gemeenten Bloemendaal, Haarlem, 

Heemstede  en de provincie Noord-Holland om een fietspad aan te leggen tussen Aerdenhout en Haarlem. Het 

fietspad gaat bestaan uit twee delen: van de Munterslaan naar de Leidsevaartweg, langs de bocht in de 

Westelijke Randweg (N208), en van hieruit over de bestaande brug over de Leidsevaart door de berm van de 

N208 naar de Claus Sluterweg (Wagenweg). Tevens komt er een aftakking richting de Heemsteedse wijk 

Vogelpark. De provincie verwachtte te starten met de uitvoering in de tweede helft van 2014 maar er is 

ondertussen enige vertraging. 

 

Bloemendaalseweg 

De fietsonvriendelijke slinger in de Bloemendaalseweg, bij de kruising met de Rijperweg, ligt er nog steeds. Alle 

klachten die hierover bij ons binnenkwamen hebben we doorgespeeld naar de verkeerswethouder. En we zijn 

blijven aandringen op verbetering: òf een fietsdoorsteek door de slinger, òf de slinger geheel rechttrekken. 

Sinds de boom op de punt van de slinger omver is gereden is de bereidheid bij de gemeente om tot een 

oplossing te komen  gegroeid (zijn bomen belangrijker dan fietsers…?). 

 

Brederodelaan 

“Het is ons gelukt om over het hele traject vrijliggende fietspaden te maken”, aldus verkeerswethouder 

Annemieke Schep. Dus ook tussen de Donkerelaan en de rotonde Zomerzorgerlaan. De hockeyclub 

Bloemendaal staat een stuk grond af zodat een vrijliggend fietspad aangelegd kan worden tussen de bomenrij 

en het sportveld. Het definitieve ontwerp van de Brederodelaan zal naar verwachting begin 2014 worden 

vastgesteld. 

  

Kruispunt bij Brouwerskolk 

De rommelige mini-rotonde  bij de Brouwerskolk in Overveen is veranderd in een “strakke” T-kruising. Veiliger 

en comfortabeler voor fietsers. Mede dankzij onze inbreng. 

Fietsersbond Bloemendaal 

Jaarbericht 2013  
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Fietsoversteek Oosterduinweg 

De onoverzichtelijke fietsoversteek van de Oude Trambaan bij de Oosterduinweg in Aerdenhout is, mede op 

basis van ons advies, “strakker” en beter zichtbaar gemaakt. De blokmarkering is vervangen door 

kanalisatiestrepen, er staan nu waarschuwingsborden “fietsoversteek in twee richtingen” op de 

Oosterduinweg, er liggen verhoogde geleiders in de middenberm en er zijn duidelijke haaientanden 

aangebracht. Later volgen nog uitritconstructies voor het fietspad. De Oude Trambaan is een recreatieve 

fietsroute naar de kust, maar op doordeweekse dagen fietsen er ook veel scholieren op weg naar de scholen in 

Aerdenhout. 

 

Haringbuys 

Een fietsroute door het nieuwe villawijkje Haringbuys werd weggestemd door VVD en CDA. Dat betekent ook 

dat de oude trambrug over de Houtvaart tussen Aerdenhout en Heemstede gesloopt zal worden. Opmerkelijk 

is dat gemeente Heemstede meebetaalt aan de sloop met 15.000 euro. 

 

Vogelenzangseweg 

Bij onderhoud aan de N206 tussen Aerdenhout en Vogelenzang is ook het smalle fietspad aan de oostzijde 

aangepakt. Er is een nieuwe laag asfalt aangebracht die het fietspad comfortabeler maakt. De hobbels en de 

gaten zijn eruit en waar mogelijk is de asfaltverharding breder gemaakt. 

 

Zandvoort 

Begin van het jaar is de Natuurbeschermingswetvergunning voor het fietspad langs de Frans Zwaanstraat ter 

hoogte van het Zwanenmeer verleend. Hierdoor is aan alle voorwaarden voldaan voor de aanleg van het 

fietspad “Zuidrand Zandvoort”. 

Bij de reconstructie van de Van Lennepweg tussen Vondellaan en Van Speijkstraat (langs Center Parcs) zijn 

vrijliggende fietspaden aangelegd. Aansluitend worden langs de Van Alphenstraat ook vrijliggende fietspaden 

aangelegd (tussen Van Speijkstraat en de rotonde bij de ingang van het Circuit Park). 

Het mountainbikeparcours op het Circuit Park Zandvoort is een succes. Op zondagmorgen is het er “filerijden”. 

 

Speerpunten 2014 

• In Bennebroek, aansluiting op toekomstig fietspad langs de Ringvaart vanuit Hillegom 

• Bij groot onderhoud aan de Zeeweg wordt de rotonde bij Overveen aangepast. Tevens wordt de 

mogelijkheid onderzocht om de tweerichtingen fietspaden veiliger te maken 

• Bij de kruising Bekslaan-Leidsevaartweg in Bennebroek wordt de fiets-/voetbrug over de Leidsevaart 

vervangen. Een goede aanleiding om het kruispunt beter in te richten 

• Haalbaarheid van een fietsverbinding over de Westelijke Randweg via het viaduct van de spoorlijn 

Haarlem-Bloemendaal. Tussen het fietspad langs het Sterren College en de Kleverlaan bij Sportschool 

Squashhaarlem. 

 

                                                                                                                                                                                                     

Rob Stuip, 19 januari 2014 

 

 


