
Stichting Vrienden van Middenduin 

Info@vriendenvanmiddenduin.nl 

www.vriendenvanmiddenduin.nl 

Tetterodeweg 14 

2051EE Overveen 

 

 

Overveen, 11-07-2019 

Betreft: Verkeersveiligheid en geluidhinder traject Overveen-Zandvoort 

 

Geacht College van B&W van Bloemendaal, 

Het aantal ongevallen en de geluidshinder van het verkeer op het wegtraject 

Overveen-Zandvoort neemt sterk toe. 

Daarom vragen we u in overleg met Provincie Noord-Holland, politie Zuid-

Kennemerland en Openbaar Ministerie maatregelen te nemen. 

Toenemende verkeersonveiligheid en geluidhinder 

De afgelopen jaren is de verkeersintensiteit op de wegen Julianalaan, 

Militairenweg, Brouwerskolkweg en Zeeweg sterk toegenomen. 

Mede daardoor is het aantal verkeersongevallen en de geluidshinder ten gevolge 

van het verkeer op dit traject veel groter geworden. 

Ongevalscijfers van de afgelopen jaren en een enquête bij de aanwonenden 

kunnen dit beeld bevestigen. 

Maatschappelijke kosten en aantasting leefomgeving 

Verkeersongevallen veroorzaken niet alleen schade en leed bij de betrokkenen. 

Er worden algemene belangen geschaad door grote kosten voor de inzet van 

hulpdiensten en verstoring van de verkeersafwikkeling. 

Daarnaast wordt de leefomgeving en de recreatieve beleving van het Nationaal 

Park geschaad. 

Deze belangen zijn te kwantificeren met een analyse van de ongeval cijfers van 

de afgelopen jaren en een enquête bij aanwonenden. 

Oorzaak van probleem 

Verkeersongevallen zijn in overwegende mate gerelateerd aan  

-rijgedrag verkeersdeelnemers m.n.“sportieve” rijders en rijders onder invloed 

-regulering en reglementering 

-handhaving op snelheid, geestverruimende middelen en geluidsproductie 

Op deze drie aspecten kan gemeente en OM invloed uitoefenen.  

Desgewenst kunnen we u hiervoor suggesties doen.  

Ter objectivering van mogelijke maatregelen is een analyse door een 
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verkeerskundig bureau (bv. het CROW) een gangbare, professionele methode. 

In een dergelijk onderzoek zou ook een analyse gedaan moeten worden op de te 

verwachten ontwikkelingen. Dit is in relatie tot de ontwikkelingen op het circuit in 

Zandvoort zeker noodzakelijk. 

 

Concluderend verzoek 

De SVvM verzoekt B&W van Bloemendaal uit het oogpunt van het algemeen 

belang – zo mogelijk samen met OM en Provincie Noord-Holland – op korte 

termijn een onderzoek te laten uitvoeren naar de verbetering van de 

verkeersveiligheid en de beperking van de geluidshinder op het wegtraject 

Overveen-Zandvoort. 

Uw reactie zien we belangstellend tegemoet. 

Namens de Stichting Vrienden van Middenduin, 

met vriendelijke groet 

 

Ed Prins, voorzitter SVvM 

 


