
 

‘Veilig Verkeer Camplaan-Van Merlenlaan’  

Overwegende dat: 

1. de verkeersdruk en met name doorgaand zwaar vrachtverkeer in Heemstede en specifiek op de Camplaan-Van 

Merlenlaan blijft toenemen; 

2. vrachtverkeer op dit traject schade veroorzaakt aan gebouwen, woningen en de weg; 

3. de Van Merlenlaan een belangrijke fietsroute is; 

4. er synergie te creëren is bij het herinrichten van de Van Merlenlaan-Camplaan bij de geplande rioolvervanging die 

reeds op de rol stond voor Q4 2019  

5. de openbare hulpdiensten i.h.a.  geen bezwaar hebben tegenover een 30 km zone hebben zolang deze niet door 

drempels aangemoedigd wordt ; 

6. de Raad unaniem achter het principe van Heemstede De Groene Oase staat waarbij de leefbaarheid in  

Heemstede direct verbonden wordt met de kernkwaliteiten/ functies van Heemstede van historische, duurzame, 

natuurlijke ‘groene oase’  prioriteert  bij de invulling van ruimtelijk-, ‘natuur en groen-’ en cultureel beleid; 

7. het principe van 30 km in de dorpskern van Heemstede past bij de kernkwaliteiten//  functies van Heemstede als 

historische, duurzame, en een natuurlijke ‘groene oase’; 

8. een deel van het traject reeds 30km is. 

 

Concluderend dat: 

1. dorpen ten zuiden van Heemstede afgelopen jaren (succesvol) vrachtverkeerwerende maatregelen zoals 

rotondes,  afsluitingen  en andere verkeersobstakels (zebra, stoplicht, chicane etv) gerealiseerd hebben 

waardoor doorgaand vrachtverkeer in toenemende mate uitwijkt naar Heemstede om de ‘Oost-West’ 

oversteek te maken met zware vrachtwagens; 

2. in onze dorpskern onderstaande oost-west  wegen al zijn afgesloten of  binnenkort worden afgesloten voor 

vrachtverkeer na de invoering van het wegrouteringssysteem C-stuk Mei 2020 en het wegcategoriseringsplan 

Juni 2020;  

 Prinsenlaan 

 Koediefslaan 

 Lanckhorstlaan 

 Adriaan Pauwlaan 

3. ten gevolge van punt 2 de Van Merlenlaan-Camplaan de enige oost-west verbinding wordt in Heemstede en het 

vrachtverkeer zich daar concentreert; 

4. het weghalen van de Lanckhorstlaan als N verbinding een aanzuigende werking voor extra verkeer zal hebben 

op de Van Merlenlaan-Camplaan 

5. cijfers van Omgevingsdienst IJmond laten zien dat er ca 700 per etmaal zware en middelzware vrachtauto’s 

over de Van Merlenlaan-Camplaan rijden en op de Camplaan nog hoger ivm invoegend vrachtverkeer (n.a.v. 

actieplan geluid 2018-2023); 

6. metingen van enkele jaren oud reeds laten zien dat ca. 65% van het verkeer op de Van Merlenlaan-Camplaan 

doorgaand (vracht)verkeer is van buiten Heemstede; 

7. kwetsbare verkeersdeelnemers zoals  de wandelaars en fietsers op de Van Merlenlaan letterlijk in het nauw 

komen bij de (ontbrekende veilige oversteekplaatsen) om het fietspad en wandelpad aan de zuidzijde te 

bereiken; 

8. het trottoir aan de noordkant van de Van Merlenlaan 10 jaar geleden is opgeofferd voor de wegverbreding;  

9. zwaar vrachtverkeer hoge concentratie fijnstof veroorzaakt; 



 

10. het aantal ongelukken met letselschade op de Camplaan-Van Merlenlaan is toegenomen in de afgelopen 3 jaar 

waarvan 4 met letselschade in de afgelopen zes maanden; 

11. cijfers van Omgevingsdienst IJmond (2016) 68 dcb meten voor het verkeer van de Van Merlenlaan-Camplaan; 

12. de Gemeente verplicht is te handelen bij waarden boven de 58 dcb.  

 

Roept het College op om: 

 

1. zsm 30km borden te plaatsen op de  Camplaan en de Van Merlenlaan om in ieder geval reeds nu en dus 

voor de definitieve herinrichting een volledig en veilig 30 km traject te maken; 

2. zsm de Van Merlenlaan-Camplaan van beide kanten af te sluiten voor doorgaand vrachtverkeer; 

3. zsm een noodoversteekplaats/zebrapad op de Van Merlenlaan/Vrijheidsdreef te maken met 

noodstoplichten ter hoogte van verzorgingshuis De Meerlhorst ter bescherming van de kwetsbare 

weggebruikers; 

4. Zsm twee (tijdelijke) zebrapaden te creeren op de  Van Merlenlaan ter hoogte van de kruispunten met de 

Tellolaan / van Doornkade en het voetgangers,- fietspad Schoenmakerspad waarvoor en waardoor  

gemotoriseerd verkeer, actief snelheid verminderd of zelfs moet stoppen; 

5. zsm de fietsoversteekplaats voor De Meerlhorst beter te duiden en veiliger te maken; 

6. zsm een trottoir te maken tussen het Raadhuisplein en de nieuw te creëren noodoversteekplaats;  

7. zsm borden te plaatsen om vrachtverkeer en komende vanaf het Wipperplein/Heemsteedse Dreef vanuit 

beide richtingen de toegang tot de Camplaan  te verbieden;  

8. bestemmingsvrachtverkeer voor de Raadhuisstraat en de Binnenweg  en de  Glip uitzondering te verlenen 

om vanaf het Wipperplein via de Valkenburglaan het Centrum en De Glip te bevoorraden; 

9. hier op te handhaven; 

10. het fietspad Valkenburgerlaan-Raadhuisstraat beter te arceren; 

11. bij de herinrichting -uiteindelijk- de Van Merlenlaan definitief te voorzien van meerdere zebrapaden; 

12. bij de herinrichting alle huidge  oversteekplaatsen op dit traject te evalueren op plaats en veiligheid;  

13. bij de herinrichting een trottoir te maken tussen de Herenweg en de noodoversteekplaats. Daar waar de 

weg verbreed is in 2008 en het trottoir is opgeofferd voor de wegverbreding; 

14. de planning en de kosten van de acute 30 km herinrichting Camplaan-Van Merlenlaan te integreren bij de 

vervanging van het riool een taak die in Q4 aangevangen had moeten worden waarvoor budget in de 

begroting van 2019 is gealloceerd; 

15. z.s.m. met alle buurtbewoners van de Camplaan- Van Merlenlaan in overleg te treden om een 

participatietraject te starten met als doelstelling de herinrichting van de Camplaan – Van Merlenlaan gelijk 

aan het traject voor de Johan Wagenaarlaan; 

16. de Raad actief te informeren over de stappen ondernomen voor het uitvoeren van deze motie; 

17. daar waar hierboven zsm staat als streefdatum eind juli/begin augustus 2020 te hanteren.  

 

En gaat over tot de orde van dag, 

Heemstede 28 mei 2020 

Ondertekend door: 

 

               


