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Datum 29 maart 2019 

Onderwerp T-kruising Van Merlenlaan – W.A. de Tellolaan 

Aanleiding Actiepunt verkeerssituatie Van Merlenlaan (cie. Ruimte d.d. 15 nov. 
2018) 

Portefeuillehouder N. Mulder 

 
In de commissie Ruimte van 15 november 2018 zijn vragen gesteld m.b.t. de 
verkeerssituatie van de Van Merlenlaan, naar aanleiding van vragen en aanbevelingen van 
een inwoner, die bij de commissie over dit onderwerp heeft ingesproken. In dit collegebericht 
wordt hierop ingegaan en worden de gestelde vragen beantwoord. 
De inspreker heeft de volgende aanbevelingen in de commissie gedaan: 
 

 30 km borden plaatsen op de Van Merlenlaan 

 Smiley borden op de Van Merlenlaan. Voor de T-kruising, als tussentijdse oplossing 

 Aanleggen van een verkeersplateau (zoals voor het gemeentehuis) 

 Voetgangersoversteekplaats met ledverlichting 

 Fietspad en voetpad aan de noordkant 

 
De T-kruising Van Merlenlaan – W.A. de Tellolaan wordt door haar als een verkeersonveilig 
kruispunt ervaren. Daarnaast wordt volgens haar te hard gereden op de Van Merlenlaan. 
Met deze mevrouw is op locatie hierover gesproken en zijn ook de diverse aangedragen 
ideeën en oplossingsrichtingen over de wijze waarop dit kruispunt verkeersveiliger gemaakt 
kan worden, doorgenomen. 
 
Met betrekking tot de maximumsnelheid is van belang dat de Van Merlenlaan een 
doorgaande weg is en een belangrijke oost-west verbinding voor het verkeer in en door 
Heemstede. Er zijn vooralsnog geen plannen om de maximumsnelheid op de Van 
Merlenlaan omlaag te brengen. Doorgaande wegen worden in principe uitgevoerd met een 
snelheidsregime van 50 km/uur, met een scheiding van het snelle en het langzame verkeer. 
Op de Van Merlenlaan is dit vormgegeven door vrijliggende fiets- en voetpaden. 
 
Het plaatsen van smiley borden op de Van Merlenlaan, als tussentijdse oplossing, is zeker 
nuttig. Dit zal een attentieverhogend effect hebben. De borden worden vanaf 8 april a.s. voor 
een aantal weken geplaatst. 
 
Het aanleggen van een verkeersplateau is geen wenselijke voorziening. Het aanbrengen 
van een dergelijke voorziening maakt het kruispunt tot een gelijkwaardig kruispunt, en de 
Van Merlenlaan is een voorrangsweg. 
 
Voorts is gesproken over het aanbrengen van een volwaardige 
voetgangersoversteekplaats. De ruimte en mogelijkheden zijn er om deze 
voetgangersoversteekplaats aan te leggen, maar de kosten van een dergelijke maatregel 
zijn wel hoog. Er komen voorts nauwelijks klachten binnen ten aanzien van de huidige 
oversteek. Voor dit moment is dat dan ook een te ver gaande maatregel. 
 
Ook het realiseren van een fietspad en voetpad aan de noordkant is een te ingrijpende en 
kostbare maatregel. Aan de zuidkant van de laan is meer dan genoeg ruimte voor fietsers en 
voetgangers om zich veilig over de laan te begeven. 
 
Hoewel gewaakt moet worden voor het wekken van verkeerde verwachtingen, is het wel zo 
dat eind van dit jaar wordt gestart met de voorbereidingen van het project vervangen 
riolering Van Merlenlaan. Uitvoering staat gepland voor 2020. Bij de voorbereidingen en 
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uitwerking van de plannen van dit project, zullen de bewoners gehoord en betrokken 
worden. De suggesties voor een verkeersplateau en een voetgangersoversteekplaats met 
led-verlichting kunnen daarin opnieuw worden afgewogen. 
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