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ONDERWERP
Aanpassing kruising Heemsteedse Dreef / Camplaan
SAMENVATTING
Verschillende omwonenden en gebruikers van de kruising Heemsteedse Dreef - Camplaan
ervaren genoemd kruispunt als zeer verkeersonveilig en onplezierig. Met de voorgestelde
aanpassingen is het de bedoeling om het verkeersonveiligheidsgevoel bij de gebruikers van
het kruispunt te verkleinen. In 2017 is, op verzoek van de raad, gestart met een
participatieproces. Ook is door bureau Goudappel Coffeng nog een aanvullend onderzoek
uitgevoerd. Het participatieproces en het onderzoek vormen de basis voor de conclusies die
de participatiegroep getrokken heeft. Het advies van de participatiegroep is een tweetraps
aanpak: het zo spoedig mogelijk realiseren van enkele verkeersmaatregelen, benoemd door
de participatiegroep als Nul-variant, en daarnaast de breed gedragen halve afsluiting als
meest veilige oplossing meenemen in de regionale discussie over de totale
verkeersproblematiek in Heemstede. Voorstel is dit advies te volgen en de Nul-variant, met
enkele aanpassingen, op korte termijn uit te voeren.
JURIDISCH EN BELEIDSKADER
Begroting programma 2: Verkeer, Vervoer en Waterstaat.
BESLUIT B&W
1. In te stemmen met de realisatie van enkele verkeersmaatregelen conform
bijgevoegde tekening bijlage1.4 op basis van de door de participatiegroep
voorgestelde ‘Nul-variant’;
2. De variant van een halve afsluiting in de bredere context een regionale discussie
over verkeersproblematiek in Heemstede en de regio te bekijken;
3. Dit besluit voor te leggen aan de commissie Ruimte om haar zienswijze kenbaar te
maken (B-stuk).
AANLEIDING
Vanwege de drukte en snelheid op zowel de Heemsteedse Dreef als de Camplaan, het grote
kruisingsvlak en de beperkte snelheid remmende maatregelen vonden in het verleden
relatief veel ongevallen op dit kruispunt plaats. In 2013 zijn daarom aanpassingen gedaan
aan het kruispunt. Het aantal ongevallen nam toen af.
Door een aantal ongevallen in 2016 nam het gevoel van onveiligheid op het kruispunt weer
toe en is besloten opnieuw te onderzoeken of er nog andere aanpassingen aan het kruispunt
gedaan kunnen worden. Hiervoor is begin 2017 een participatietraject gestart.
Er zijn gedurende dit traject diverse participatiebijeenkomsten geweest, zie bijlage 1.1,
“Verloop participatietraject kruising Heemsteedse Dreef-Camplaan”. Bij de eerste brede
bijeenkomst is een aantal varianten besproken:
 Kruispuntplateau
 Afsluiten middenberm
 Halve afsluiting
 Aanleggen van een Ovatonde
 Verkeerslichten
 Extra rechtsaf stroken
Vervolgens is men na deze bijeenkomst in een kleinere groep (de participatiegroep) verder
gegaan met de 3 varianten die in de eerste brede bijeenkomst op het meeste draagvlak
konden rekenen:
 Afsluiten middenberm
 Aanleggen van een Ovatonde
 Halve afsluiting
714679

1/5

Collegebesluit
Collegevergadering: 19 maart 2019

De participatiegroep heeft in meerdere bijeenkomsten met elkaar gewerkt aan de 3
varianten. Conclusie van de participatiegroep na deze bijeenkomsten, het rapport van
bureau Goudappel Coffeng bijlage 1.4 én de tweede brede bijeenkomst is een tweetraps
aanpak:
1. het zo spoedig mogelijk realiseren van enkele verkeersmaatregelen, benoemd door
de participatiegroep als Nul-variant
2. de halve afsluiting als meest veilige oplossing meenemen in de regionale discussie
over de totale verkeersproblematiek in Heemstede
In aanvulling op de eerder voorgestelde oplossingsrichtingen is ook de oplossing van de
ovatonde uitvoerig besproken. Deze oplossing heeft niet de voorkeur van de
participatiegroep, maar was wel een variant die regelmatig genoemd werd in de laatste
brede voorlichtingsbijeenkomst van 25 september 2018. Verbetering van de
verkeersveiligheid is de doelstelling voor de gevraagde aanpassing van het kruispunt en dit
is ook voor de omwonenden de eerste prioriteit. De ovatonde biedt echter in de ogen van
diverse omwonenden onvoldoende verbetering voor de verkeersveiligheid. Daarnaast biedt
de voorgestelde ovatonde voor de drukke route Camplaan West naar Wipperplein
onvoldoende capaciteit. Bij deze oplossing spelen ook negatieve effecten op de leefbaarheid
van omwonenden en karakter van de Heemsteedse Dreef een belangrijke rol. Gezien de
voordelen ten aanzien van het verminderen van conflictsituaties en bevorderen van de
overzichtelijkheid van de kruising, heeft de halve afsluiting de voorkeur gekregen boven de
ovatonde.
Nu zijn college en gemeenteraad aan zet om een besluit te nemen over het advies van de
participatiegroep en de volgende stap in het proces. Dat is nu het voorliggend voorstel.
MOTIVERING
1.1 De maatregelen in de ‘nul-variant’ maken het kruispunt veiliger
De voorgestelde maatregelen uit de ‘nul-variant’ zorgen er vooral voor dat het verkeer op
de Heemsteedse Dreef wordt gestimuleerd snelheid te minderen, zodra men het
kruispunt nadert. Ook zorgen de maatregelen ervoor dat de zichtbaarheid van de
verschillende verkeersdeelnemers wordt vergroot.
1.2 Bijna alle door de participatiegroep voorgestelde maatregelen van de ‘Nul-variant’ zijn
uitvoerbaar
De participatiegroep stelt de volgende maatregelen voor:
a) Verkeersdrempels Heemsteedse Dreef, gecombineerd met verhoogde
voetgangersoversteekplaatsen.
b) Extra voetgangersoversteekplaatsen aan de noordzijde van de kruising
(Heemsteedse Dreef Noord);
c) Actieve verlichting (ledverlichting) in de voetgangersoversteekplaatsen die
waarschuwen bij gebruik door een voetganger;
d) Verschuiven voetgangersoversteekplaats Camplaan West naar kruispunt, zodat de
zichtbaarheid vanuit de Heemsteedse Dreef Noord verbetert;
e) Aanpassen en verkleinen boogstraal Heemsteedse Dreef - Camplaan West
f) Verkleinen / versmallen opstelvakken en rijstroken middenberm;
g) Aanbrengen scheiding auto- en fietsverkeer middenberm.
Maatregel a) wordt gecombineerd met b). Het voorstel is nu om twee verhoogde
oversteekplaatsen op de Heemsteedse Dreef te realiseren, één voor het aanrijdend
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verkeer vanaf het Wipperplein en één voor het aanrijdend verkeer vanaf het
Valkenburgerplein. Niet alle vier de voetgangersoversteekplaatsen zullen dus verhoogd
uitgevoerd worden.
Bij c) Gaat het alleen om de voetgangersoversteekplaatsen op het kruisingsvlak die
verhoogd worden uitgevoerd. Die worden voorzien van ledverlichting.
Van de voorgestelde maatregelen is de verplaatsing van de voetgangersoversteekplaats
bij de Camplaan-West richting kruispunt (d) niet mogelijk. De opstelplaats voor auto’s en
fietsers zou dan te krap worden waardoor onveilige situaties ontstaan. Als alternatief
wordt nu voorgesteld de voetgangersoversteekplaats te verhogen. Ook met deze
aanpassing wordt de zichtbaarheid vanuit de Heemsteedse Dreef Noord verbeterd.
Maatregel e) Deze maatregel zal ook uitgevoerd worden. De winst die hier behaald zal
worden is verlaging van de snelheid van de auto’s en voorkoming van het afsnijden van
de bocht.
Maatregel f) wordt uitgevoerd met duidelijke rijbaanmarkering.
Maatregel g) zal uitgevoerd worden zonder een fysieke rijbaanscheiding aan te brengen.
Deze rijbaanscheiding zal aangebracht worden door middel van markering of bestrating
zonder een hoogteverschil in het bestratingswerk aan te brengen. Een verhoogde
afscheiding is in het verleden al eens aangebracht op deze kruising. Na een ongeval
met een fietser zijn deze markeringen weer verwijderd.
Zie voor details bijlage 1.2 (beschrijving en conclusies per maatregel), bijlage 1.3
(tekening) en de notitie van de participatiegroep te vinden in bijlage 1.1
1.3 De maatregelen uit de ‘Nul-variant’ zijn op korte termijn uitvoerbaar
Betrokken inwoners gaven gedurende het traject aan het belangrijk te vinden dat de
veiligheid op korte termijn verbeterd wordt. De maatregelen in de ‘nul-variant’ zijn het
minst ingrijpend en daardoor het snelst uitvoerbaar.
1.4 De maatregelen in de ‘Nul-variant’ hebben geen negatieve effecten op de
verkeersdoorstroming van het omliggend wegennet
Uit het rapport van bureau Goudappel Coffeng blijkt dat zowel de halve afsluiting als het
afsluiten van de middenberm grote effecten hebben op de verkeersdrukte op
omliggende wegen (zoals de Postlaan). Voor een aantal van die wegen geldt dat de
inrichting van deze wegen die toegenomen drukte niet kan verwerken. Het probleem zou
dan in feite worden verplaatst.
Met de ‘Nul-variant’ kan toch een aantal maatregelen getroffen worden zonder dat er
een negatief effect ontstaat op omliggende wegen.
1.5 Op korte termijn kiezen voor de ‘Nul-variant’ wordt breed gedragen
Tijdens de tweede brede bijeenkomst was er veel weerstand voor de halve afsluiting.
Daar stond tegenover dat er wel veel begrip was voor de behoefte aan aanpassingen
aan het kruispunt. Aan het eind van de avond was de conclusie dat ingrijpende
maatregelen (zoals de halve afsluiting) in de huidige verkeerssituatie tot teveel nieuwe
problematiek leiden en daarom in breder verband én uitvoeriger bekeken zullen moeten
worden. De maatregelen in de ‘nul-variant’ werden gezien als goede oplossing voor dit
moment.
1.6 De maatregelen in de ‘Nul-variant’ zijn aangedragen door de participatiegroep
Voor dit project is een uitgebreid participatieproces doorlopen (zie ook bijlage 1.1)
waarin de participatiegroep veel tijd en expertise heeft gestoken. Hoewel de
participatiegroep het liefst op korte termijn een halve afsluiting gerealiseerd zou zien,
heeft de groep in haar uiteindelijke advies ook de belangen van de aanwezigen op de
tweede brede bijeenkomst meegenomen. Die afweging heeft geleid tot het tweetraps
advies waarin de eerste stap wordt gevormd door uitvoering van de ‘nul-variant’.
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1.7 De ‘Nul-variant’ past binnen het budget
Bij aanvang van het participatieproces is een maximum budget meegegeven. De
maatregelen uit de ‘nul-variant’ kunnen binnen dit budget worden uitgevoerd.
1.8 Participatie staat niet gelijk aan geen weerstand
Zoals in de bijlage 1.1 te lezen is, is bij dit project een uitgebreid participatieproces
doorlopen. Iedereen heeft de mogelijkheid gehad zijn/haar bijdrage aan het proces te
leveren, maar dit betekent natuurlijk niet dat iedereen het eens is met de uitkomst.
1.9 De participatiegroep had een voorkeur voor halve afsluiting
Bij de oplossing van een halve afsluiting wordt de middenberm van de Heemsteedse
Dreef half doorgetrokken, waardoor alleen autoverkeer van Camplaan Oost naar
Camplaan West en van Heemsteedse Dreef Zuid naar Camplaan West nog gebruik kan
maken van de oversteek. Voor fietsers blijft de kruising in alle richtingen te gebruiken.
Zoals al genoemd bij punt 1.6 was de voorkeur van de participatiegroep op korte termijn
de halve afsluiting te realiseren. Na de tweede brede bijeenkomst is het tweetraps
advies ontstaan. Tijdens deze brede bijeenkomst bleken er nog veel vragen te zijn over
de halve afsluiting. Men kon zich voorstellen dat er op termijn meer nodig is dan alleen
de ‘nul-variant’, maar gaven het college mee dit vooral beter uit te zoeken en te bezien
in de bredere context van een (toekomstige) regionale verkeersdiscussie. De halve
afsluiting kan meegenomen worden in deze brede regionale verkeersdiscussie zodat
binnen dat traject kan worden bekeken of dit op termijn een haalbare oplossing is.

FINANCIËN
Het krediet “aanleg kruispunt Dreef-Camplaan” ad € 250.000 is opgenomen in het
investeringsprogramma 2018. Hiervan is € 25.000 al als voorbereidingskrediet beschikbaar
gesteld. Zodra het voorbereidingsproces is afgerond zal het college een voorstel worden
voorgelegd waarin het restantkrediet wordt opgevraagd.
PLANNING/UITVOERING
Na behandeling in de commissie Ruimte in april, is de volgende stap om voor de
voorgestelde maatregelen een verkeersbesluit te nemen. Dit besluit moet 6 weken ter inzage
worden gelegd.
Als deze inspraakperiode niet leidt tot wijzigingen aan het plan kan direct daarna worden
gestart met de uitvoering van het plan.
Jan
Feb
Mrt
Apr
Mei Jun
Jul
Aug Sep
Okt
Nov Dec
2019
Behandeling Cie Ruimte
Verkeersbesluit
Inspraakperiode
verkeersbesluit
Start uitvoering
PARTICIPATIE EN COMMUNICATIE
Er zijn vanaf begin 2017 diverse participatiebijeenkomsten gehouden met de bewoners, zie
bijlage 1.1. De participatiegroep en overige omwonenden zullen op de hoogte worden
gehouden van de te nemen vervolgstappen. De exacte start van het aanbrengen van de
aanpassingen is afhankelijk van inspraak en het te nemen verkeersbesluit waar een formele
bezwaarprocedure mogelijk is.
In dit gehele proces is er ook diverse malen contact geweest met de politie, brandweer en
ambulance organisaties.
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DUURZAAMHEID
De gemeente is voorstaander om duurzame materialen te gebruiken bij het aanleggen van
de voorzieningen.
BIJLAGEN
 Bijlage 1.1 (714893) Onderwerp: Verloop participatietraject kruising Heemsteedse
Dreef – Camplaan
 Bijlage 1.2 (714914) Onderwerp: Beschrijving en conclusies per maatregel van de
‘nul-variant’
 Bijlage 1.3 (714895) Onderwerp: Situatieschets aangevuld met de voorgestelde
aanpassingen (uit de Nul-variant)
 Bijlage 1.4 (714896) Onderwerp: Rapport bureau Goudappel Coffeng
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