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1.1 Aanleiding 

Het Havenkwartier te Heemstede is op dit moment ingericht als bedrijventerrein. In 
augustus 2017 hebben twee initiatiefnemers zich bij de wethouder gemeld met de wens 
om deze locatie te herontwikkelen. Het College is van mening dat wanneer een 
herontwikkeling van het gebied zou plaatsvinden, er een integraal plan moet komen. In 
het Havenkwartier dienen wonen, bedrijvigheid en horeca samen te komen. Deze 
mogelijke herontwikkeling zorgt voor andere soorten en wellicht voor extra verkeer 
rondom het plangebied. De gemeente Heemstede heeft Goudappel Coffeng BV gevraagd 
een verkenning te doen naar de bereikbaarheid van de mogelijke herontwikkeling van 
het Havenkwartier te Heemstede. In deze rapportage wordt daar nader op ingegaan. 

 
Figuur 1.1: Het Havenkwartier en de ontsluiting op de N201 
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Het Havenkwartier is enkel ontsloten op de N201, een doorgaande N-weg die enerzijds 
Zandvoort en Haarlem verbindt met anderzijds Schiphol en Hoofddorp. De mogelijke 
herontwikkeling van het Havenkwartier kan zoals gezegd voor extra verkeer zorgen. 
Daarom is onderzocht of de kruispunten van de N201 die de ontsluiting van het Haven-
kwartier faciliteren voldoende capaciteit hebben.  
 
Daarnaast wil de gemeente Heemstede verkennen wat de invloed is van verschillende 
(ruimtelijke) functies op het verkeer in het Havenkwartier. Bepaalde functies zorgen 
namelijk voor een specifiek aantal verkeersbewegingen. Met een (Excel)tool is 
inzichtelijk gemaakt wat de verkeersgeneratie is bij verschillende ontwikkelingen. 
 
 
1.2 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 komt de restruimte van drie maatgevende kruispunten van de N201 aan 
bod. Met behulp van actuele verkeerstellingen (VRI-data van de provincie Noord-Holland, 
het regionale verkeersmodel (Noord-Holland Zuid 2.4) en onze kruispuntentool COCON is in 
deze stap bepaald of er in 2030 nog restruimte is op de drie kruispunten die het Haven-
kwartier ontsluiten. Deze restruime is van groot belang voor een goede ontsluiting van 
het Havenkwartier. 
 
In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de verkeersgeneratie van de ontwikkeling van het 
Havenkwartier. Met behulp van kencijfers van het CROW, eigen ervaringen en actuele 
tellingen is in deze stap in beeld gebracht wat de verkeersgeneratie is van zowel de 
huidige als de toekomstige functies van het Havenkwartier. De tool is opgemaakt in Excel 
en kan door de gemeente Heemstede ingevuld worden afhankelijk van de wensen 
omtrent de ruimtelijke ontwikkeling.   
Ten slotte komen in hoofdstuk 4 de conclusies van het onderzoek aan bod. 
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2.1 Uitgangspunten 

Het Havenkwartier wordt volledig ontsloten via de N201. Dit is de doorgaande route 
tussen de A4 en Hoofddorp enerzijds en Heemstede, Zandvoort en Haarlem anderzijds. 
Dit betekent dat er veel doorgaand verkeer op de N201 aanwezig is. Met behulp van 
actuele verkeerstellingen, het regionale verkeersmodel (Noord-Holland Zuid 2.4) en onze 
kruispuntentool COCON is in deze stap in beeld gebracht of er in 2030 nog restruimte is op 
de kruispunten die voor een goede ontsluiting van het Havenkwartier van belang zijn. 
 
2.1.1 Drie maatgevende kruispunten 
De kruispunten die maatgevend zullen zijn voor een goede verkeersafwikkeling in 2030 
voor het Havenkwartier bevinden zich op de N201. Via deze kruispunten is het Haven-
kwartier ontsloten. 

 
Figuur 2.1: Het Havenkwartier en de drie kruispunten 
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Van zuid naar noord zijn dit: 
1. N201 - Cruquiusweg - Javalaan; 
2. N201 - Heemsteedse Dreef; 
3. N201 - Van den Eijndekade. 
 
Er is bij de berekening van de restruimte uitgegaan dat er geen veranderingen plaats-
vinden aan het ontwerp/configuratie van de huidige kruispunten.  

 
2.1.2 Werkwijze 
Om de restruimte in 2030 te berekenen zijn de volgende stappen doorlopen: 
■ de VRI-regelingen van de provincie Noord-Holland (wegbeheerder N201) zijn 

opgenomen in de software COCON; 
■ op basis van het verkeersmodel NH zuid 2.4 zijn intensiteiten berekend voor 2030; 
■ deze intensiteiten uit 2030 zijn in de huidige regeling opgenomen; 
■ met behulp van COCON zijn de cyclustijden voor de drie kruispunten berekend voor de 

ochtend- en avondspits. 
 
De mate van restruimte is bepaald door een berekening uit te voeren naar de cyclustijd 
van het kruispunt. Wanneer de cyclustijd meer dan 120 seconden bedraagt is de 
capaciteit bereikt en is er dus geen restruimte op het betreffende kruispunt. Daarnaast 
ontstaan er in dergelijke gevallen onveilige situaties. 
 
 
2.2 Resultaten 

De onderstaande tabel laat de resultaten van de analyse met de software COCON zien.  
 
 

kruispunt 

 

spits 

cyclustijd (in 

seconden) 

 

restcapaciteit (%) 

1. N201 – Javalaan ochtend > 120 - 

avond > 120 - 

2. N201 – Cruquiusweg ochtend 115 10 

avond > 120 - 

3. N201 – Van den Eijndekade ochtend 60 53 

avond 70 51 
  
Tabel 2.1: Restruimte per kruispunt in 2030 
 
 
Zoals tabel 2.1 laat zien is er in 2030 bij twee kruispunten (kruispunten 1 en 2) geen 
sprake van restruimte. Op het derde kruispunt is wel restruimte aanwezig, maar dat is 
alleen van toepassing indien ‘sec’ naar dit kruispunt wordt gekeken. Eerder onderzoek 
van Goudappel Coffeng (ons kenmerk: 003461.20190313.R1.01) naar de verkeers-
afwikkeling van het noordelijker gelegen kruispunt N201 – Zandvaartkade – Johan 
Wagenaarslaan heeft namelijk aangetoond dat ook op het kruispunt sprake is van 
(structurele) filevorming (in de ochtend- en avondspits). De verkeersafwikkeling van het 
kruispunt N201 – Van den Eijndekade is in sterke mate van invloed op het functioneren 
van het noordelijk gelegen kruispunt. 
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In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de verkeersgeneratie van de huidige en toekomstige 
situatie van het Havenkwartier. De verkeersgeneratie per functie is -voor dit specifieke 
gebied- ook opgenomen in de bijgevoegde Excel-Tool. 
 
 
3.1 Uitgangspunten 

De verkeersgeneratie-kentallen zijn opgesteld met behulp van kencijfers uit het 
verkeersmodel, het landelijke CROW (publicatie 317) en ervaringscijfers van ons bureau. 
Daarbij zijn de volgende gebiedskenmerken gebruikt (CBS, 2019): 
■ stedelijkheidsgraad: sterk stedelijk; 
■ gebiedsligging: rest bebouwde kom. 
 
Elke functie genereert een andere hoeveelheid verkeer. De kencijfers worden gepresen-
teerd in een bandbreedte. De verkeersgeneratie van de belangrijkste (toekomstige) 
functies zijn hieronder opgenomen. 
 
 

 

 

 

CROW-kencijfer verkeersgeneratie 

(mvt/etm/) 

functie functie conform CROW minimum maximum 

kantoor kantoor zonder baliefunctie 4,7 6,5 

industrie bedrijf arbeidsextensief/bezoekersextensief 3,6 5,3 

woning koop, etage, midden 5,2 6,0 

winkel woonwinkel 7,4 9,9 

tandarts per behandelkamer 26,9 33,3 

 
Tabel 3.1: Gehanteerde kencijfers voor de berekening van de verkeersgeneratie 
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3.2 Verkeersgeneratie huidig 

 

functie 

 

aantal 

kencijfe

r 

min 

kencijfer 

max 

verkeersgeneratie 

min (mvt/etm) 

verkeersgenerati

e max (mvt/etm) 

kantoor zonder baliefunctie 10.091 m2 4,7 6,5 474 656 

bedrijf arbeids- en bezoekers-

extensief 

4.913 m2 3,6 5,3 177 260 

woning koop etage midden 6 eenheden 5,2 6 31 36 

woonwinkel/warenhuis 139 m2 7,4 9,9 10 14 

tandarts 2 behandel-

kamers 

26,9 33,3 54 67 

totaal gemiddelde weekdag  746 1.033 

totaal gemiddelde werkdag  965 1.339 

 
Tabel 3.2: Huidige verkeersgeneratie Havenkwartier per gemiddelde weekdag 
 
 
Anno 2019 zijn er ook diverse functies in het gebied aanwezig. De huidige functies in het 
Havenkwartier kunnen omschreven worden als ‘een bedrijventerrein’. Met het gebruik 
van de kencijfers is berekend dat er tussen de 746 en 1.033 motorvoertuigen per gemid-
delde weekdag aanwezig zijn in het gebied (zie ook tabel 3.2).  
 
Bij de omrekening naar een gemiddelde werkdag is gebruik gemaakt van factor 1,33 voor 
kantoren en industrie en 1,11 voor wonen (CROW, 2016). In dat geval ligt het totaal aan 
verkeer in het Havenkwartier tussen de 965 en 1.339 motorvoertuigen per etmaal (werk-
dag). 
 
Deze berekening is vervolgens getoetst met een telling/schouw op dinsdagmiddag 
tussen 16.00-18.00 uur. Op het kruispunt van de Nijverheidsweg en de Van den Eijnde-
kade zijn in een half uur tijd 65 motorvoertuigen geteld. Wanneer deze aantallen worden 
geëxtrapoleerd naar de verkeersgeneratie per etmaal, komt dit neer op circa 1.300 
motorvoertuigen per etmaal. Deze telling en extrapolatie komen dus sterk overeen met 
de bovengrens van de verkeersgeneratie die berekend is met behulp van de CROW 
kencijfers. Om deze reden wordt in het vervolg altijd een bovenwaarde in de verkeers-
generatie kencijfers gehanteerd. Wanneer echter wordt ingezet om alternatieve 
vervoerswijzen, zoals fiets en OV, aantrekkelijker te maken, dan kan worden gekeken 
naar de onderkant van de bandbreedte. 
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3.3 Verkeersgeneratie tool 

De toekomstige verkeersgeneratie is met behulp van een tool in Excel opgemaakt. In de 
tool is onderscheid gemaakt tussen drie scenario’s. Tevens is er een tabblad toegevoegd 
met een overzicht van andere functies. Bijgevoegd met deze rapportage is een Excel-
bestand wat door de gemeente gebruikt kan worden. In de rij ‘saldo’ is de verkeers-
generatie voor het totale pakket van functies af te lezen. Tevens is het saldo uitgedrukt 
in het aantal motorvoertuigen per spitsuur.  
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De gemeente Heemstede heeft Goudappel Coffeng opdracht gegeven om inzicht te 
verkrijgen in de verkeergeneratie van de ruimtelijke ontwikkelingen Havenkwartier.  
Allereerst is een berekening uitgevoerd naar de (verkeerskundige) restruimte van drie 
kruispunten die essentieel zijn voor de ontsluiting van het Havenkwartier. Daarnaast is 
een tool ontwikkeld, opgemaakt in Excel, waarmee inzicht wordt gegeven in de 
verkeersgeneratie van verschillende functies. Met deze twee stappen is het effect op de 
verkeersdruk op de N201 bij een mogelijke transformatie van het gebied Havenkwartier 
bepaald.  
 
De conclusie van de restruimteberekening van de drie maatgevende kruispunten laat 
zien dat er bij twee kruispunten geen restruimte is in de autonome situatie in 2030. Op 
het kruispunt van de N201 met de Van den Eijndekade is ‘an sich’ wel restruimte in 2030. 
Het kruispunt ten noorden van dit kruipunt (kruispunt N201 – Zandvaartkade – Johan 
Wagenaarslaan) heeft echter beperkte (rest)capaciteit. Het functioneren van dit kruispunt 
bepaalt in sterke mate de restruimte van het kruispunt N201 - Van den Eijndekade.  
 
Afhankelijk van de daadwerkelijk te realiseren functies kan de verkeergeneratie worden 
bepaald. Dit kan met de bijgeleverde Excel-tool worden berekend. Een ontwikkeling die 
sterk gericht is op de functie ‘wonen’ zorgt over het algemeen voor een hogere verkeers-
generatie dan ‘kantoren’.  
Omdat de kruispunten van de N201 die het Havenkwartier ontsluiten in de autonome 
situatie al overbelast zijn, ligt een saldo verkeersgeneratie van nul of negatief voor de 
hand. Wanneer echter het saldo van de verkeersgeneratie van de ontwikkeling relatief 
hoog ligt, liggen investeringen aan kruispunt(en) nabij het Havenkwartier voor de hand.  
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