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20220117. Toelichting voor de PS cie M&B bij rapport verbetering
verkeersveiligheid Zeeweg

Geachte leden van Provinciale Staten,
Als voorzitter van de Stichting Vrienden van Middenduin, wil ik uw
aandacht vragen voor het rapport verbetering verkeersveiligheid Zeeweg,
dat onder punt 9.b op de C-agenda staat.
De Bloemendaalse Zeeweg is een bijzondere weg:
-

-

De Zeeweg is 100 jaar geleden geopend.
In dat kader is vorig is vorig jaar een boek gemaakt “100 jaar
Zeeweg Parkway naar de kust”.
Het tracé van de weg is destijds ontworpen door landschapsarchitect
Leonard Springer: gebaseerd op het idee van een Parkway waarbij
het recreatieve aspect van beleving van de omgeving een heel
essentieel element van het ontwerp is.
Landschapsarchitecten noemen deze Zeeweg “de Rembrandt onder
de zeewegen”.
Naar aanleiding van dit eeuwfeest organiseerde het
Architectuurcentrum Haarlem (ABC) in 2021 met steun van de
provincie NH en gemeente een tentoonstelling.

De Zeeweg van Overveen naar Bloemendaal aan Zee is een klein stukje
weg met een heel bijzonder karakter:
-

-

De weg loopt midden door het Nationaal Park Zuid-Kennemerland:
het mooie landschap openbaart zich voor de weg gebruiker, vandaar
de kwalificatie “Rembrandt onder de Zeewegen”.
De weg heeft een verkeersfunctie èn heeft voor veel mensen ook
recreatieve functie
Doorgaans rijden er 10-12.000 voertuigen per dag over.
Op stranddagen en evenementen komen er veel meer auto’s dan
dat er parkeergelegenheid is waardoor het verkeer vast loopt.
Het hele jaar door wordt door een deel van de motorvoertuigen op
de Zeeweg veel te hard gereden.
Daardoor gebeuren er regelmatig ongelukken en wordt de
leefomgeving geschaad.
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Daarom vragen we bijzondere aandacht van de provincie bij
inrichting, beheer en onderhoud van de Zeeweg:
-

De Zeeweg is naast een functionele weg ook een landschappelijk
element en een onderdeel van de leefomgeving.
Bij het beheer van de Zeeweg vinden we het essentieel dat de
ontwerpcriteria van Springer gerespecteerd worden: naast het
verkeer spelen ook andere belangen.

Als vervolg op de tentoonstelling heeft het ABC een ideeënprijsvraag
uitgeschreven om de Zeeweg veiliger te maken.
-

Er zijn veel reacties en suggesties voor verbeteringen gedaan.
Een deskundige jury heeft na een schouw op de fiets en met de auto
een oordeel gevormd over de inzendingen.
Dit heeft geresulteerd in een rapport met mogelijkheden voor
inrichting, reglementering en verkeersmanagement.

Het rapport is aangeboden aan de Provincie met het verzoek om
suggesties nader te laten onderzoeken.
In het belang van de verkeersveiligheid en de landschappelijke beleving
van de Zeeweg willen we dit rapport graag onder uw aandacht brengen.
We hopen dat de provincie de mogelijkheden die gesuggereerd zijn,
verder laat onderzoeken op realiseerbaarheid.
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