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ONDERWERP 
Collegebericht: Afhandeling toezeggingen t.a.v. fietspaden Zandvoortselaan n.a.v. 
de commissie Ruimte d.d. 15 september 2022. 
 
INLEIDING 
Vorig jaar is door de raad de motie Fietspaden Zandvoortselaan aangenomen. 
Naar aanleiding van de motie zijn de fietspaden onderzocht en 
herstelwerkzaamheden uitgevoerd. Op 15 september 2022 is de afhandeling van 
de motie behandeld in de Commissie Ruimte en er is een positieve zienswijze 
gegeven. Aanvullend zijn er een aantal toezeggingen gedaan. Via dit 
collegebericht wordt antwoord gegeven op deze toezeggingen.  
 

1. Het college zegt toe de raad te informeren over de norm verkanting/afloop 
van fietspaden. 

2. Het college zegt toe de raad te informeren over de kaart van de 
werkzaamheden aan de fietspaden van de Zandvoortselaan. 

 
BEANTWOORDING  

1. Norm verkanting/afloop van fietspaden 
De richtlijnen stellen dat bij fietspaden een helling van 2% wordt gehanteerd. Bij 
sommige locaties op het fietspad Zandvoortselaan is deze hellingshoek echter 
groter. Deze locaties kunnen niet worden verholpen met kleine ingrepen. Om de 
probleemlocaties te verbeteren is groot onderhoud nodig. Waar mogelijk zijn de 
hellingshoeken op drie probleemlocaties verbetert door het fietspad te verlagen 
naar de kolken, om zo het fietscomfort te vergroten. 
 
De overige fietspaden op de Zandvoortselaan worden integraal opgepakt met het 
deelproject herinrichting Zandvoortselaan, in het kader van het 
wegcategoriseringsplan in 2026. De Zandvoortselaan wordt dan afgewaardeerd 
naar 30 km/u en hierbij volledig opnieuw ingericht. Er is een keuze gemaakt om de 
herinrichting van de Zandvoortselaan in 2026 te laten plaatsvinden gezien het 
grote belang van de Zandvoortselaan in het netwerk voor openbaar vervoer, 
autoverkeer en fietsverkeer. De fietspaden op de Zandvoortselaan worden tot de 
herinrichting door de gemeente gemonitord en waar mogelijk hersteld. 
 
In het uitvoeringsprogramma Heemstede is op pagina 5 een fout in de opmaak 
gemaakt. Er is aangegeven dat het verbreden van de fietspaden Zandvoortselaan 
in 2023 gaat plaatsvinden. Echter, had deze tekst op pagina 4 moeten staan direct 
onder die van de Zandvoortselaan in het kader van het wegcategoriseringsplan 
wat in 2026 gaat plaatsvinden met als uitvoeringsjaar ook 2026.  
 

2. Locaties werkzaamheden 
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Op de onderstaande afbeelding zijn de locaties aangegeven waar 
herstelwerkzaamheden hebben plaatsgevonden.  
 

 
 
 



 

                             
            
S. v.d. Pieterman      M. Radix           A. Rocourt      E. De Zeeuw      O. Boeder          R. Pameijer 
 
 
 

Motie Fietspaden Zandvoortselaan  

 

De raad van de gemeente Heemstede, in vergadering bijeen op 4 en 5 november 2021,   
 

Constaterende dat:  

- De fietspaden in Heemstede die aansluiten op de Zandvoortselaan tot aan het station 
((Herenweg, Lanckhorstlaan, Leidsevaartweg en Zandvoortselaan na het station) alle 
voorzien zijn van rood asfalt; 

- De fietspaden op de Zandvoortselaan tot aan het station nog voorzien zijn van 
stoeptegels; 

- Deze stoeptegels op een toenemend aantal plaatsen ongelijk zijn komen te liggen - grote 
delen van de fietspaden in de loop der jaren naar een zijde zijn verzakt en daardoor 
steeds schuiner zijn komen te liggen.  

Overwegende dat: 

- Het gaat om druk bereden fietspaden (station, Zandvoort); 
- Ten gevolge van het hellende fietspad , fietsers veelal gedwongen zijn om midden op het 

fietspad te rijden en hierdoor een toenemend gevoel van onveiligheid ervaren; 
- Hierdoor passerende (bak)fietsers en scooters lastig kunnen passeren en andere fietsers 

in gevaar brengen; 
- De Zandvoortselaan onderdeel uitmaakt van het Wegcategoriseringsplan en in 2026 

heringericht wordt als een GOW30 weg. 

Verzoekt het college: 

- Een voorstel te maken om op korte termijn het fietspad te herstellen, en wel zodanig dat 
geen sprake meer zal zijn van ongewenste schuine afloop van de paden richting de 
huizen; 

- Te onderzoeken of deze fietspaden voorzien kunnen worden van rood asfalt in 2026; 
- In het verlengde hiervan tevens te onderzoeken of verbreding van de fietspaden dan 

mogelijk is; 
- En ons hierover zo spoedig mogelijk te informeren. 

En gaat over tot de orde van de dag 
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ONDERWERP 
Afhandeling motie fietspaden Zandvoortselaan 
 
SAMENVATTING 
In november 2021 is door de raad de motie Fietspaden Zandvoortselaan 
aangenomen. De raad vraagt het college om een voorstel te maken om de 
fietspaden op korte termijn te herstellen. Naar aanleiding van de motie zijn de 
fietspaden onderzocht en zijn herstelwerkzaamheden uitgevoerd.  
 
JURIDISCH EN BELEIDSKADER 

• Wegenverkeerswet 1994 
• Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV 1990) 

 
BESLUIT B&W 
1. Uitvoering te geven aan de motie Fietspaden Zandvoortselaan (d.d. 5 november 
2021);  
2. Dit besluit voor te leggen aan de commissie Ruimte om over de uitvoering van 
de motie haar zienswijze kenbaar te maken en de motie hierbij af te doen (B-stuk).  
 
AANLEIDING 
In november 2021 is door de raad de motie Fietspaden Zandvoortselaan 
aangenomen. Deze motie verzoekt het college: 
 

• Een voorstel te maken om op korte termijn het fietspad te herstellen, en 
wel zodanig dat geen sprake meer zal zijn van ongewenste schuine afloop 
van de paden richting de huizen;  

• Te onderzoeken of deze fietspaden voorzien kunnen worden van rood 
asfalt in 2026;  

• In het verlengde hiervan tevens te onderzoeken of verbreding van de 
fietspaden dan mogelijk is;  

• En ons hierover zo spoedig mogelijk te informeren.  
 
MOTIVERING 
Herstelwerkzaamheden fietspaden  
Naar aanleiding van de motie zijn de fietspaden uitgebreid onderzocht en is 
geconcludeerd dat de structurele kwaliteit van de fietspaden op de 
Zandvoortselaan momenteel voldoende is. De helling in het fietspad valt binnen de 
normen van het geldend onderhoudsniveau.  
 
Ook is geconstateerd dat circa 10 procent van de fietspadtegels onregelmatig 
lagen, deze tegels zijn herstraat. Voor de herbestrating zijn de bestaande tegels 
hergebruikt. De herstelwerkzaamheden zijn begin 2022 uitgevoerd.  
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Om de verkeerssituatie op de Zandvoortselaan voor langzaam verkeer (fietsers en 
voetgangers) te verbeteren zijn tevens de oversteekplaatsen aangepakt, door 
middel van tijdelijke maatregelen. Er zijn (aanvullende) borden geplaatst om de 
attentiewaarde van de oversteekplaatsen te vergroten.   
 
Onderzoek rood asfalt en verbreding fietspad 2026 
Het structurele werk (zoals o.a. toepassen rood asfalt) wordt opgepakt in het plan 
voor aanpassingen van de Zandvoortselaan, tussen Herenweg en Stormvogelweg, 
voor omvorming van de hoofdrijbaan naar 30 km/uur in 2026. Dan kan ook bezien 
worden of het pad kan worden verbreed en voorzien kan worden van een 
asfaltverharding. 
 
FINANCIËN 
De kosten voor het herstel zijn gedekt vanuit de voorziening onderhoud wegen.  
 
Het structurele herstel wordt opgenomen in het projectbudget voor omvorming 
naar 30 km/uur in het kader van het Wegcategoriseringsplan (WCP).  
 
Tijdens de voorbereiding van dit deelproject van het WCP (2026) wordt ook 
onderzoek gedaan naar eventuele subsidiemogelijkheden m.b.t. doorgaande 
fietsverbindingen, zoals  o.a. het Mobiliteitsfonds Zuid-Kennemerland en subsidies 
van de provincie Noord-Holland. Op dit moment is een eventuele verkenning naar 
subsidiemogelijkheden nog te vroeg, omdat het nog niet duidelijk is hoe de weg 
wordt ingericht. 
 
PLANNING/UITVOERING 
De herstelwerkzaamheden zijn uitgevoerd in het voorjaar. Het structurele herstel 
wordt opgepakt in 2026. 
 
SAMENWERKING EN COMMUNICATIE 
N.v.t. 
 
DUURZAAMHEID 
Voor de herstelwerkzaamheden zijn de bestaande tegels hergebruikt.  
 
BIJLAGEN 
1. Motie Fietspaden Zandvoortselaan 
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