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ONDERWERP 
Collegebericht: Rotonde kruispunt Glipper Dreef – Sportparklaan 
 
Aanleiding 
In de commissie Ruimte van 17 februari 2022 zijn de oversteekvoorzieningen 
Glipper Dreef – Sportparklaan behandeld. De verkeersveiligheid van de 
oversteekplaatsen bij de Glipper Dreef – Sportparklaan dienen verbeterd te worden 
en staan hoog op de prioriteitenlijst uit de Notitie Oversteekplaatsen Heemstede 
2020, zoals vastgesteld door de gemeenteraad. Het plan is om de 
oversteekplaatsen te voorzien van ledverlichting, lichtbakken en een verhoging. De 
maatregelen leiden tot een snelheidsvermindering en zorgen bovendien dat de 
oversteekplaatsen beter opvallen. Dit alles zorgt ervoor dat langzaam verkeer op 
een veilige manier kan oversteken. Om de het nieuwe ontwerp te kunnen 
realiseren wordt extra krediet gevraagd aan de raad (raadsvoorstel 963377).  
 
De commissie heeft aangegeven dat men voortgang wil maken met de 
voorgestelde realisatie van de oversteekplaatsen, maar heeft aanvullend gevraagd 
of onderzocht kan worden op welke manier het kruispunt Glipper Dreef – 
Sportparklaan veiliger kan worden gemaakt. De commissie heeft hierbij de wens 
geuit te onderzoeken of dit mogelijk is via een rotonde of ovonde. In de commissie 
heeft het college aangegeven voor de raadsvergadering van 3 maart 2022 inzicht 
te geven wat de planning zou zijn om een dergelijke verkenning uit te voeren. 
Middels dit collegebericht wordt een terugkoppeling gegeven over deze planning 
en met betrekking tot een eerste interne verkenning naar de implicaties van de 
vraag van de commissie. 
 
Eerste verkenning rotonde 
Een eerste zeer globale verkenning, door middel van het maken van een eerste 
schets, geeft weer dat dat een rotonde inpasbaar lijkt. Zie schetstekening volgende 
pagina.  
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Schetstekening rotonde kruising Glipper Dreef – Sportparklaan 
 
Er dient echter een uitgebreide verkenning plaats te vinden om te bepalen of een 
rotonde (of ovonde) het kruispunt Glipper Dreef – Sportparklaan ook daadwerkelijk 
veiliger maakt. Aan de hand van de uitkomst van de verkenning, kan beslist 
worden of een rotonde op de lange termijn wenselijk is op deze locatie.  
De schets laat tevens zien dat de geplande ligging van de verbeterde 
oversteekplaatsen niet conflicteert met een eventuele rotonde. 
 
Planning en kosten verkenningsonderzoek 
De verkenning kan worden meegenomen in de scan die momenteel wordt 
uitgevoerd. In deze scan worden bestaande wegen, die niet zijn opgenomen in het 
Wegcategoriseringsplan, getoetst. Deze scan geeft de gemeente een totaal beeld 
van de huidige verkeersveiligheidssituatie in Heemstede en maakt per locatie 
inzichtelijk of aanvullende maatregelen nodig zijn. Indien uit de verkenning blijkt dat 
een rotonde haalbaar is, wordt nader onderzocht wat de kosten voor realisatie zijn.  
 
 
 


