
 

 

  Ter informatie aan de Raad 
  21 April 2020 
 
ONDERWERP 
Verkeerstelling Heemstede 2019 
 
 
TOELICHTING 
In 2019 is op verschillende locaties in Heemstede gedurende één week het verkeer 
geteld. Met de telling heeft de gemeente Heemstede basismateriaal verzameld dat 
we gaan gebruiken voor verschillende doeleinden, onder meer voor de actualisatie 
van het verkeersmodel, het voorstel voor de Wegcategorisering dat momenteel in 
ontwikkeling is en het actieplan geluid. De feitelijke resultaten worden u nu ter 
informatie toegezonden. 
 
Dit loopt gelijk op met een gesprek dat op 21 april plaats zal vinden tussen de 
wethouder en een delegatie van de bewonersgroep Van Merlenlaan naar aanleiding 
van de geplande rioolwerkzaamheden op de Van Merlenlaan. Aangezien wij een 
constructief gesprek willen voeren met de bewonersgroep, delen wij de telgegevens 
ook met hen. 
 
 
BIJLAGE 
Verkeerstelling Heemstede 2019 
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Verkeerstelling Heemstede 2019 
 

Voor: Gemeente Heemstede 

Bedrijf: Iv-Infra b.v. 

Datum: 3 februari 2020 

Referentie: INFR191035 

Onderwerp: Verkeerstelling Heemstede 2019 

  

 

Inleiding 

Deze notitie bevat een overzicht van de resultaten uit de verkeerstelling uitgevoerd op diverse locaties in 

Heemstede uitgevoerd in november 2019 gedurende één week. 

 

Doel van de tellingen is om meer inzicht te krijgen in het verkeer in Heemstede. Deze informatie is relevant 

om een beeld te hebben waar het druk is in Heemstede, waar de grootste stromen vrachtverkeer zitten en 

waar de gemeten snelheid afwijkt van de toegestane snelheid. De informatie wordt verder gebruikt voor het 

verbeteren van de modellen om te komen tot een betere inschatting van toekomstige verkeersdrukte en/of 

(geluids-)overlast. Met de onderzoeksmethodiek wordt geen inzicht verkregen in de routes die het verkeer 

rijdt. De herkomst en de bestemming van het verkeer is niet onderzocht. 

 

Er is geteld op vierentwintig locaties in twee richtingen, met uitzondering van telpunt 17 (Binnenweg – 

eenrichtingsverkeer). Per locatie is geteld in drie categorieën:  

- Personenmotorvoertuigen; 

- Licht vrachtverkeer (kleine vrachtwagen, bus); 

- Zwaar vrachtverkeer (vrachtwagen met oplegger, zandwagen, kraan/beton, enz.); 

Naast de intensiteit is ook de snelheid gemeten op de telpunten. 

  

De overzichtskaart toont de telpunten, waarbij per telpunt de belangrijkste gegevens staan weergegeven: 

- Spitsuurintensiteit: dit is het aantal voertuigen (alle categorieën) in het drukste uur; 

- Etmaal intensiteit; dit is de gemiddelde intensiteit per dag; 

- Vracht intensiteit (%); dit is het absolute aantal vrachtvoertuigen (licht en zwaar) op een werkdag. 

Het percentage tussen haakjes geeft aan welk deel van het totale verkeer bestaat uit vrachtverkeer; 

- Snelheid V85; 85% van de gemeten voertuigen rijden deze snelheid of langzamer. Oftewel: 15% van 

het verkeer rijdt harder dan deze waarde. Wanneer de V85 hoger is dan de maximumsnelheid, dan 

is deze in rood aangegeven. Dit is een indicatie dat op dit punt structureel te hard gereden wordt. 

 

Opmerking: telpunt 8 (hoofdrijbaan Cruquiusweg) vertoont opmerkelijk hoge vrachtverkeersintensiteiten. 

Deze intensiteiten zijn niet in lijn met telpunten in de nabije omgeving. Aan de cijfers van telpunt 8 kunnen 

geen harde conclusies worden verbonden. 
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