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Nb: vragen en antwoorden worden verzonden aan College, MT en alle raadsleden.

INDIENING

Steller vragen: Jan Duinker D66

Datum: 13 april 2020 

Onderwerp: Verkeerschaos 

Wijze van beantwoording:  

VRAAG
Op 13 april 2020 in de ochtend heeft Heemstede een hectische ochtendspits mee mogen maken. 
Klaarblijkelijk heeft een vrachtauto, mogelijk door pech, de enige beschikbare aan de zuidzijde van de 
Cruquiusweg gelegen rijbaan geblokkeerd. Verkeer met een oostelijke directie was doordoor niet meer 
mogelijk. Door de politie is vervolgens, op het Wipperplein, dit verkeer tegengehouden. Op zich zelf 
een logische handeling. Wat totaal niet logisch was is dat het verkeer geen alternatieve route 
aangeboden is. Bestuurders waren doordoor genoodzaakt hun eigen omleiding te zoeken. Vanwege 
het feit dat de Javalaan door de werkzaamheden aan het riool ook afgesloten was veroorzaakte dit 
een extreme verkeerschaos. Al dit verkeer werd de Indische buurt ingestuurd zonder dat er de 
mogelijkheid bestond dat men vandaar uit de weg richting Cruquius te kunnen vervolgen. Zelfs grote 
vrachtauto’s en bus 340 verdwaalde door het oude centrum en achtergelegen straten en daarbij 
schoolgaande fietsers en begeleiders het voetpad op jagend. Een bus 340 reed zich klem met grote 
schade aan de bus en een boom tot gevolg.

De noordelijke rijbaan van de Cruquiusweg was gewoon beschikbaar en had als wisselstrook kunnen 
dienen. Zelfs een omleiding via de Haven en de noordelijke parallelweg had een optie kunnen zijn. De 
vraag is dus: Waarom heeft de politie geen alternatieve route georganiseerd? Heeft de noodhulp wel 
lokale kennis voldoende om een te weten hoe een omleiding het best kan worden uitgevoerd. Als dat 
niet zo is waarom heeft de politie-meldkamer dan niet ingegrepen. Hoe gaat in de toekomst 
voorkomen worden dat dit nogmaals gebeurd?

ANTWOORD

Het is ongelukkig dat dit pechgeval op 12 april precies naast één van de afzettingen van het 
rioolrenovatieproject heeft plaatsgevonden. Hierdoor was tijdelijk de hele rijbaan afgesloten. De politie 
is actief betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van het rioleringsproject. De afzettingen worden 
via het registratiesysteem Melvin digitaal gedeeld met alle betrokken partijen.
Het Operationeel Centrum heeft na melding alle ketenpartners, waaronder ook Connexxion op de 
hoogte gesteld van tijdelijke hinder. Tevens is de afdeling Handhaving op de hoogte gesteld en ter 
plekke gegaan. Zij hebben de verkeersregelaars ondersteund.
De toevallig passerende verkeerspecialist van Beverwijk heeft contact gelegd met de 
verkeersspecialist van Heemstede.

Het beeld vanuit de politie v.w.b. de doorstroming van het verkeer was als volgt;
-het gros van het verkeer vanuit richting De Glip vervolgde zijn weg richting Waterhof. De politie heeft
 hen bij vragen ook die kant op gewezen
-het verkeer uit Heemstede richting de Cruquius heeft zelf zijn weg kunnen vinden
-het verkeer dat de Indische buurt in reed heeft dat op eigen initiatief gedaan
-Connexxion is door de politie een alternatieve via Zwaanshoek aangereikt.

Het gebruiken van de tegengestelde rijbaan als “wisselstrook” was gezien de verkeersdrukte richting 
Heemstede en de tijd die het kost om ontbrekende benodigde middelen te laten aanrukken, in 
verhouding met de verwachte tijdsduur van het bergen, geen optie. Bergen was vanuit het op dat 



moment actuele beeld de meest snelle oplossing. De eerste alarmering was om 8.11 uur, afschaling 
om 9.39 uur.
Tijdens dit incident had een Operationeel Coördinator van de politie dienst die al tientallen jaren in de 
regio werkzaam is en dus veel kennis heeft van de situatie in Heemstede.
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