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De Adriaan Pauwlaan is een doorgaande route voor fietsers en voetgangers en is één van
de oost-west verbindingen voor fietsverkeer binnen Heemstede. Ter hoogte van de
Herenweg ligt een oversteekplaats. Het oversteken van de enkele rijstrook in noordelijke
richting van de Herenweg is op basis van voorrangsregels geregeld. Het oversteken van de
twee rijstroken in zuidelijke richting is middels verkeerslichten geregeld.
Er zijn al jaren klachten over het gevoel van onveiligheid op deze oversteek. Begin 2020 is er
door betrokkenen herhaaldelijk aandacht gevraagd voor het verkeersveiliger maken van de
oversteek. De grote hoeveelheid gemotoriseerd verkeer op de Herenweg knelt met de
stroom aan fietsers en voetgangers, mede vanwege de relatie met de grotere kruising
Herenweg – Lankhorstlaan – Zandvoortselaan. De kruising van de Adriaan Pauwlaan met de
Herenweg wordt veel gebruikt als schoolroute door leerlingen van de nabijgelegen
basisscholen “Bosch en Hoven”, “Crayenester” en het “Coornhert Lyceum”. Het conflict
speelt daardoor voornamelijk tijdens het breng- en haalmoment van schoolgaande kinderen.
De gemeente Heemstede is voornemens om de kruising Adriaan Pauwlaan – Herenweg te
verbeteren. In deze notitie is er een maatregelenpakket vastgelegd voor de herinrichting van
de kruising om daarmee de oversteekbaarheid en verkeersveiligheid te vergroten.

Figuur 1 Oversteek Adriaan Pauwlaan - Herenweg (bron Google Maps)

De gemeente Heemstede heeft een tiental wensen en eisen opgesteld in de vorm van
kaders voor de herinrichting van de kruising. Dit betreffen de spelregels waarbinnen de
herinrichting zo goed als mogelijk uitgevoerd zal worden. De kaders zijn als volgt:
1. De automobilisten dienen beter geattendeerd te worden op de oversteek, onder
andere om te voorkomen dat zij midden op de oversteek stilstaan wachtend op het
verkeerslicht op de kruising Herenweg - Adriaan pauwlaan.
2. Een verlaging van de passeersnelheid van het autoverkeer.
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3. Het beperken van flankongevallen bij afslaand verkeer komend van de Herenweg
richting de Adriaan Pauwlaan. Fietsers bevinden zich namelijk in de dode hoek van
afslaand autoverkeer.
4. Het beperken van flankongevallen bij afslaand verkeer komend van de Adriaan
Pauwlaan richting de Herenweg. Fietsers bevinden zich namelijk ook hier in de dode
hoek van afslaand autoverkeer.
5. Het verbeteren van de opstelruimte op het middeneiland van de oversteek. Het
onnodig kruisen van voetgangers en fietsers dient voorkomen te worden.
6. Het verbeteren van de zichtlijnen, op de gehele oversteek.
7. Het versimpelen van de oversteek door het verlagen van het aantal richtingen waar
tegelijk verkeer vandaan kan komen.
8. De aanliggende kruisingen dienen niet (nog) zwaarder belast te worden.
9. Bij de inrichting dient rekening gehouden te worden met een belangrijk aandeel
weggebruikers; Jonge personen en zware bakfietsen.
10. Langer en/of vaker groen voor overstekende voetgangers en fietsers tijdens de breng
en haalmomenten omdat het tijdens deze momenten om grote groepen gaat.

Voor de totstandkoming van een breed gedragen oplossing van de oversteek Herenweg –
Adriaan Pauwlaan is gekozen voor een traject waarin betrokken burgers/omwonenden
worden betrokken bij het proces, beter bekend als burgerparticipatie. De hoge mate van
betrokkenheid van belanghebbenden maken het mogelijk om mee te denken en suggesties
aan te dragen en persoonlijke ervaringen te delen.
Hiervoor zijn de volgende terugkoppelmomenten gedefinieerd om te komen tot een
voorkeursvariant.
•
•

•
•

Verkennende sessie waarin probleemstelling, kaders en scope worden besproken.
Eerste ideeën/gedachte lijnen zijn uitgewisseld met de betrokkenen;
Voorleggen van diverse vormgevingsvarianten en ophalen feedback/reactie. Dit heeft
geleidt tot drie vormgevingsvarianten die nader zijn uitgewerkt en worden
doorgerekend middels een model
Terugkoppeling aan betrokkenen modelstudie + advies voorgenomen vormgeving.
Definitieve uitwerking voorkeursvariant + onderbouwde notitie.

De bestaande situatie van de kruising is geanalyseerd op basis van intensiteiten,
ongevallengegevens en een beoordeling van de huidige inrichting. Daaruit blijkt dat de
kruising Adriaan Pauwlaan – Herenweg een drukke oversteek is met beperkte ruimte en lage
mate van oversteekbaarheid. De kruising is bovendien deels ongeregeld en kent een
gevaarlijke in- en uitritconstructie.
Vervolgens hebben er werksessies plaatsgevonden, waarin samen met omwonenden,
ouders, werknemers van de omliggende scholen en andere geïnteresseerden de
mogelijkheden voor de herinrichting van de kruising zijn verkend.
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De oversteek Herenweg-Adriaan Pauwlaan is formeel de enige oversteek tussen de
verkeerslichten K8: Herenweg – Zandvoortselaan – Lankhorstlaan en de Westelijke
Randweg. In de nabije omgeving bevinden zich enkele scholen (Coornhert Lyceum,
Basisschool Bosch en Hoven, Crayenester Basisschool). Scholieren maken veelvuldig
gebruik van de oversteek, ouders brengen kinderen te voet of met de fiets naar school. Dit
samen maakt het op bepaalde momenten een drukke oversteek, zie figuur 2.

Figuur 2 Impressie drukte oversteek Herenweg - Adriaan Pauwlaan - © Foto United Photos/Toussaint Kluiters

Ongevallen
De huidige oversteek wordt onveilig ervaren. Ondanks het subjectieve gevoel hebben er de
afgelopen jaren geen grote ongevallen plaatsgevonden. Uit de analyses met VIASTAT
blijken er de afgelopen jaren twee (geregistreerde) ongevallen te hebben plaatsgevonden.
•
•

Sept 2017: Kop-staartbotsing tussen twee voertuigen.
April 2019: Ongeval fietsers/Auto bij verlaten Adriaan Pauw waarbij de langzaam
verkeerdeelnemer gewond is geraakt.

Desondanks zijn er diverse “bijna” ongevallen opgemerkt door de bewonersgroep.
Snelheid
De gemeente Heemstede heeft in 2019 op diverse locaties verkeerstellingen uitgevoerd.
Naast intensiteiten is er ook snelheid gemeten op de diverse locaties. Hieruit is naar voren
gekomen dat de v85 1voor het wegvak Herenweg voor beide richting ligt op zo’n 56/57 km/h
waar een maximum snelheid van 50 km/h is toegestaan.

1

V85: De V85 geeft de snelheid aan waar 85% van de bestuurders onder zit. 15% van het verkeer rijdt harder.
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Wanneer ongevallen en snelheid samen worden beschouwd is een ongevalscore toe te
kennen aan diverse wegvakken. In onderstaand figuur zijn de ongevalscores waar te nemen
voor de wegen rondom de Adriaan Pauwlaan.

Figuur 3 Ongevalscore irt snelheidscore (Bron Viastat)

Gedurende het participatietraject zijn er diverse vormgevingen geschetst en besproken.
Uiteindelijk heeft dit geleid tot de volgende drie varianten waarvan betrokkenen verwachten
dat ze kansrijk kunnen zijn. In de volgende paragrafen worden de vijf varianten kort toelicht.

Variant A:
In vormgevingsvariant A is getracht de
vormgeving aan het westzijde van de
oversteek (huidige situatie) zo veel als
mogelijk intact te houden en door te trekken
naar de oostzijde van het kruispunt. Dit
betekent dat langzaam verkeer ter hoogte
van de huidige oversteek “recht” kan
oversteken en het autoverkeer van/naar de
Adriaan Pauwlaan ondergeschikt is aan het
langzaam verkeer.

Figuur 4 Vormgevingsvariant A
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Variant F:
In variant F is getracht om met name aan de
oostzijde van het kruispunt de vormgeving
zodanig aan te passen zodat de kans op
afdekongevallen omlaag gaat. Aangezien de
ruimte beperkt is is gekozen voor het laten
vervallen van de middengeleider. Dat betekent
dat de fietsers en voetgangers in één
beweging de oversteek moeten kunnen
maken. Het is dan ook noodzakelijk om dit
kruispunt te voorzien verkeerslichten zodat de
langzame verkeersdeelnemers een veilige
oversteek kan worden geboden. De
groentijden in de verkeerslichten regeling dient
zodanig te worden ingesteld dat minder valide
verkeersdeelnemers de oversteek kunnen
maken.

Figuur 5 Vormgevingsvariant F

Variant G:
In variant G is voorgesteld om de rijstroken van Noord
naar Zuid op de Herenweg terug te brengen naar één
rijstrook zodat er ruimte wordt gecreëerd in de
middenberm. Dit moet er voor zorgen dat fietsers en
voetgangers zich niet opgesloten voelen en
voldoende ruimte hebben. Inrichting aan de
oostzijde/aansluiting Adriaan Pauwlaan blijft zo goed
als mogelijk gehandhaafd. Voorstel om in de
uiteindelijke vormgeving verkeerslichten op te nemen
zodat alle verkeersdeelnemers een veilig oversteek
kan worden aangeboden en verkeersstromen zijn
geregeld.
Door de brede middengeleider kan optisch gezien de
Herenweg smaller worden vormgegeven wat kan
zorgen voor een lager gereden snelheid.

Figuur 6 Vormgevingsvariant G
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Variant A/F:
Uiteindelijk zijn bij de laatste
bewonersbijeenkomst variant A
en variant F samengevoegd tot
vormgevingsvariant A/F. Binnen
variant A/F is getracht de
vormgeving aan het westzijde van
de oversteek (huidige situatie) zo
veel als mogelijk intact te houden
en door te trekken naar de
oostzijde van het kruispunt. Dit
betekent dat langzaam verkeer
ter hoogte van de huidige
oversteek “recht” kan oversteken
en het autoverkeer van/naar de
Adriaan Pauwlaan ondergeschikt
is aan het langzaam verkeer.
Variant A/F is niet afzonderlijk doorgerekend Figuur 7 Vormgevingsvariant A/F
gezien deze erg vergelijkbaar is met variant
A en variant F. Tijdens het analyseren van de rijlijnen is gebleken dat binnen variant A/F de
plaatsing van verkeerslichten aan de oost zijde een uitdaging is. Ook vanuit
verkeersveiligheids perspectief zijn er vraagtekens bij deze variant. Als belangrijke
schoolroute moet de kruising voor alle verkeersdeelnemers overzichtelijk en begrijpelijk zijn.
De vraag is of deze vormgeving duidelijk genoeg is voor kinderen.

Variant H:
Tijdens de laatste bijeenkomst met de participatiegroep is ook variant H ontstaan. In variant
H is getracht om de kruising zo overzichtelijk als mogelijk te maken in de vormgeving.
Zodanig dat de kans op afdekongevallen omlaag gaat. De oversteek gaat rechtdoor en de
middengeleider wordt in noordelijke en zuidelijke richting uitgebreid. Dat betekent dat de
fietsers en voetgangers de mogelijkheid behouden om een tussenstop op het midden eiland
te kunnen maken. Het is wel noodzakelijk om dit kruispunt te voorzien verkeerslichten zodat
de langzame verkeersdeelnemers een veilige oversteek kan worden geboden. Een vol
midden eiland zou voor gevaarlijke situaties zorgen.

Figuur 8 Vormgevingsvariant H
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Na verschillende bijeenkomsten met verschillende bewoners en belanghebbende zijn er
enkele mogelijke vormgevingsvarianten doorgerekend. Om na te gaan wat de
verkeerskundige effecten zijn op het netwerk is gekozen voor een simulatie studie waarin de
vormgevingsvarianten worden berekend.

Input Verkeersmodel
Het vissim-model is opgebouwd op basis van de volgende
verkregen gegevens:
Scope model
Het Vissim model beperkt zich tot het wegvak Herenweg gelegen
tussen de twee met verkeerslichten geregelde kruispunten K8
Herenweg – Zandvoortselaan – Lankhorstlaan en 4211 van de
gemeente Haarlem. In onderstaande uitsnede is schematisch het
netwerk weergegeven.
Intensiteitsgegevens:
Als input voor het verkeersmodel zijn de intensiteiten verkregen
op basis van het verkeer dat bij beide verkeerslichten (K8
Heemstede, 4211 Haarlem) vertrekt bij de stopstreep. Hiervoor is
gebruikt van de v-log2 bestanden dat elke verkeerslicht genereert.
Voor de periode 24 februari 2020 tot 12 maart 2020 zijn de vlog
Figuur 9 Schematische
bestanden geanalyseerd. In deze periode is er nog geen reductie opzet verkeersmodel incl
van verkeer zichtbaar als het gaat om invloed door corona. Uit
richtingnr's
deze periode is de 3de drukste “werkdag” bepaald en zijn voor
zowel de ochtend als de avondspits de 4 drukste kwartieren afgeleid. Dit leidt tot het
maatgevende uur waar de resultaten van de vissimstudie op zijn gebaseerd.
De gemeente Heemstede heeft in 2019 op diverse locatie met telslangen voor een periode
het verkeer geteld. De gegevens van de telslangen wijken dermate af van de gegevens die
verkregen zijn uit de verkeerslichten dat deze gegevens niet zijn meegenomen in het model.
Ter hoogte van de huidige oversteek Adriaan Pauw – Herenweg zijn in het verleden geen
tellussen geplaatst. De intensiteiten en verkeersbewegingen op dit kruispunt zijn afgeleid op
basis van het statische verkeermodel (modeljaar 2018) van de gemeente Heemstede,
intensiteiten uit de verkeerslichten en een schouw.
Bestaande verkeerslichten regelingen
Zowel bij de gemeente Heemstede als van de gemeente Haarlem is de meest recente
regeling aangeleverd. Hieruit is de huidige modulestructuur en bijbehorende groentijden
overgenomen.
K8: Herenweg – Zandvoortselaan – Lankhorstlaan
Beheerder: Gemeente Heemstede
Bijzonderheden: alle fietsrichtingen krijgen gelijktijdig groen, fietsrichtingen komen 2x per
cyclus.

2

V-Log is een open standaard voor datalogging van een verkeersregelinstallatie. Het protocol is door iedereen te gebruiken en is ontwikkelt door
Vialis en Van Grinsven Software. V-Log bestaat uit berichten die al dan niet real-time verzonden worden. Uit deze berichten is de actuele status
van de VRI af te leiden. Informatie die V-Log o.a. bevat is de status en informatie van: Detectie, Signaalgroepen, Overige in- en uitgangen, Status
programma, KAR berichten
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K10: Herenweg – Adriaan Pauwlaan
Beheerder: Gemeente Heemstede
K4211: Westelijke Randweg – Herenweg – Wagenweg
Beheerder: Gemeente Haarlem

Model resultaten
Middels Vissim zijn er totaal 8 situaties doorgerekend. Het betreft hierin de reguliere
ochtend- en avondspits als referentiesituatie en vormgevingsvarianten A/F, G en H. In de
bijlagen zijn de resultaten van alle runs toegevoegd.
Huidige situatie 2020 Ochtend + Avondspits
In zowel de ochtend als de avondspits heeft kruispunt K8 moeite om al het verkeer te
verwerken. Dit is terug te zien in de bepaalde “level of service”3 voor de diverse richtingen.
Vormgevingsvarianten A en F
Uit de modelgegevens doen beide vormgevingsvarianten niet onder aan elkaar en leveren ze
een vergelijkbare “level of service”. Dit heeft er ook voornamelijk mee te maken dat beide
nagenoeg vergelijkbare instellingen vragen voor de verkeerslichten echter de vormgeving is
hierin verschillend.
Vormgevingsvarianten A/F
Variant A/F is niet afzonderlijk doorgerekend. Resultaten van het model laten geen verschil
zien tussen A en F. Na raadplegen bewonersgroep hebben we AF en H gedefinieerd.
Vormgevingsvariant G
In deze vormgeving wordt het verkeer op de Herenweg voor de rijrichting Noord naar Zuid
teruggebracht naar één rijstrook. Echter zijn de intensiteiten dermate hoog en is er
voldoende ruimte om het verkeer af te kunnen wikkelen. Zonder aanvullende maatregelen of
een reductie van de intensiteiten op het wegvak Herenweg is het niet aan te bevelen deze
vormgevingsvariant toe te passen.
Vormgevingsvariant H
Variant H is niet doorgerekend omdat deze op een laat moment toegevoegd is en
vergelijkbaar is met variant A en F. De vormgeving komt in aantal oversteek plekken,
conflicten en lengte van oversteken overeen met variant A en F. Dit zorgt voor vergelijkbare
ontruimingstijden en een vergelijkbare regeling. Daarmee zal deze variant in de
berekeningen minimaal verschillen.
Conclusie modelstudie:
Middels de modelstudie blijken de vormgevingsvarianten A, F, A/F en H geen verslechtering
te laten zien voor het verkeer en een zeer gering effecten hebben op de algehele
verkeersafwikkeling van het studiegebied. In de huidige situatie, zowel de ochtend als
avondspits, heeft K8 moeite om al het verkeer te verwerken en leidt dit tot lange wachtrijen
voor de verkeerslichten. Dit komt vooral door de hoge cyclustijden (180-190 seconden) als
gevolg van de dubbele fietsrealisatie in de regeling. Wanneer men besluit de dubbele
fietsrealisatie te laten vervallen kunnen de cyclustijden van K8 teruggebracht worden tot 120130 seconden wat ook de nodige wachtrijen terug zal brengen en een positief effect zal
hebben op de leefbaarheid in de omgeving.

3 Level of service: Wordt gebruikt om aan te geven hoe het verkeer in en netwerk presteert. Hierin zijn 6 waarden aa toe te kennen. Waarin “A”

een goede verkeersafwikkeling betekent en “F” zeer slecht.
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Tijdens het laatste overleg met de participatiegroep zijn de oostzijde van variant A en west
zijde variant F samengevoegd. Daarmee is een nieuwe variant ontstaan, variant A/F. Naast
deze variant is er nagedacht over nog een variant. Een simpele recht toe recht aan
oversteek in de vorm van variant H. Vanuit de participatiegroep is met veel enthousiasme
gereageerd op deze variant.
Na het op tekening verder uitwerken van variant A/F en variant H is in overleg met de
gemeente variant H als voorkeursvariant verkozen. Deze variant zorgt voor de meest
overzichtelijke situatie, een minimale verandering in doorstroming en een verbetering in de
verkeersveiligheid.
Het recht-toe-recht-aan ontwerp zorgt voor een duidelijk en begrijpelijke situatie. De
verkeerslichten zullen hieraan bijdragen en de oversteek veiliger maken. De benodigde
aanpassingen zorgen voor minder werkzaamheden ten opzichten van andere varianten. Dit
draagt bij aan een snelle realisatie.
Variant h hebben we formeel niet gesimuleerd. maar gezien de manier van oversteken komt
dit overeen met de resultaten van variant A of F. Dit sterkt de keuze voor deze variant.

Figuur 10 Vormgevingsvariant H
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De oversteek Adriaan Pauwlaan is geen doorsnee oversteek waar kleine aanpassingen in de
bestaande infrastructuur mogelijk zijn om een veilige volwaardige oversteek te realiseren. De
Herenweg heeft in het netwerk nog een ontsluitende functie en draagt voor een groot
gedeelte zorg voor de bereikbaarheid van Zandvoort. Op basis van de intensiteiten en
resultaten van het model zien we dat ook terug in de resultaten (“level of service”). De
huidige verkeerslichten nabij de oversteek Adriaan Pauwlaan, K8, hebben moeite om al het
verkeer te verwerken. Dit resulteert ook in de hoge cyclustijden als gevolg van de dubbele
fietsrealisatie. Binnen de gemeente Heemstede werkt men aan de plannen om de
hoofdstromen door de kern van Heemstede anders vorm te geven. Het is dan ook aan te
bevelen om na te gaan of het mogelijk is het doorgaande verkeer komende van/naar de
Westelijke Randweg te her routeren via de Spanjaardslaan. Dit maakt het wellicht in de
toekomst mogelijk om de Herenweg anders vorm te geven of zelfs af te waarderen.
De huidige Adriaan Pauwlaan behoort volgens het wegcategoriseringsplan van de gemeente
Heemstede tot een 30-zone/ erftoegangsweg en is ruim opgezet. Kent vrijliggende fiets en
voetpaden aan weerszijden. De combinatie met de langsparkeerstrook zorgt voor een breed
wegprofiel dat niet direct aan te sluiten is op het voet/fietspad vanuit de Laan van
Rozenburg. In eerdere gesprekken met de gemeente Heemstede is geopperd om de Adriaan
Pauwlaan vorm te geven als een fietsstraat waarin de auto te gast is op het wegvak tussen
de Herenweg en Casper Fagellaan. Dit maakt het mogelijk de fietsverbinding Oost-West in
Heemstede meer vorm te geven via de Adriaan Pauwlaan en ook het fietsverkeer weg te
halen bij K8.
Gezien de resultaten van de modelberekeningen is het niet aan te bevelen de Herenweg
terug te brengen tot één rijstrook. Daardoor komt variant G te vervallen en wordt niet
beschouwd als haalbaar gezien de huidige situatie. Variant A en F geven voor de
verkeersafwikkeling vergelijkbare resultaten. Door het combineren van variant A en F tot
variant A/F hebben we het mogelijk gemaakt om;
•
•
•

De gehele kruising te voorzien van verkeerslichten en een nieuwe vormgeving.
Hierdoor kan een veilig oversteek moment worden “afgedwongen”.
De oversteek op de Herenweg zo kort/haaks mogelijk op het autoverkeer wordt
geprojecteerd. Dit zorgt voor de laagst mogelijke verliestijden.
De oostzijde van het kruispunt zodanig vorm te geven dat de fietser op de rijbaan van
de Adriaan Pauwlaan kan rijden. (vereenvoudigde vormgeving)

Na het op tekening verder uitwerken van variant A/F en variant H is in overleg met de
gemeente variant H als voorkeursvariant verkozen. Deze variant zorgt voor de meest
overzichtelijke situatie, een minimale verandering in doorstroming en een verbetering in de
verkeersveiligheid.
Bij deze notitie komt de aanbeveling om de verkeersstromen in Heemstede verder te
onderzoeken. De mogelijkheid om fietsverkeer van K8 te verplaatsen naar de Adriaan
Pauwlaan is verleidelijk. Hierin zou het herinrichten van de Adriaan Pauwlaan tot een
fietsstraat in overweging meegenomen moeten worden. De straat biedt als fietsstraat kansen
om opgewaardeerd te worden tot een hoogwaardige fietsverbinding van west naar oost en
visa versa voor gemeente Heemstede. In het huidige schetsontwerp is hier geen rekening
mee gehouden.
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