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Onderwerp: Verkeersveiligheid HOV tracé  

 
Toelichting bij de vragen: 

Op 2 april 2017 is het tracé Hoogwaardig Openbaar Vervoer opengesteld. In de periode hiervoor 

heeft onder andere Forza! IJmond zich zorgen gemaakt over de verkeersveiligheid. Met name het 

gedeelte tussen het Vellesan College en de oude spoorwegovergang van de Zeeweg naar de 

Waterloolaan.  

 

Forza! IJmond vindt het meer dan betreurenswaardig dat naar onze zorgen en van een aantal 

andere partijen niet is geluisterd en er geen verregaande maatregelen zijn genomen. 

 

Sinds de openstelling van het tracé zijn er inmiddels diverse ongelukken gebeurd op met name dit 

gedeelte van het tracé; Zeeweg - Waterloolaan. 

 

Vraag 1 

Is het college zich bewust van de ongelukken die hebben plaatsgevonden in dit korte tijdsbestek?  

 

Antwoord vraag 1 

Uit navraag bij Connexxion is gebleken dat zich twee aanrijdingen op de busbaan hebben 

voorgedaan, beide op de kruising met de Zeeweg. Beide aanrijdingen zijn ook vermeld in de krant. 

 

Vraag 2 

Is het college bereid om binnen 1 maand na heden de veiligheid van dit gedeelte van het HOV-

tracé te veranderen?  

 

Antwoord vraag 2 

De keuzes omtrent een verkeersveilige inrichting van het HOV tracé zijn samen met de provincie 

Noord-Holland zorgvuldig tot stand gekomen tijdens het ontwerpproces en waar nodig 

aangescherpt naar aanleiding van de participatie en inspraak over de verschillende tracédelen.  

De inrichting van de busbaankruising met de Zeeweg en met de Cederstraat wordt nog verbeterd 

conform het ontwerp van de projecten ‘Herinrichting kruispunt Minister van Houtenlaan-Zeeweg-

Waterloolaan e.o.’ respectievelijk ‘Herinrichting omgeving stadsschouwburg Velsen’. 

Laatstgenoemde herinrichting is momenteel in uitvoering, de eerste direct daaropvolgend. 
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Vraag 3 

Is het college bereid om op korte termijn een onderzoek te toen om uitvoering te geven aan het 

plaatsen van slagbomen op de overgang Zeeweg - Waterloolaan, om de veiligheid te vergroten?  

 

Antwoord vraag 3 

Het college is niet bereid om onderzoek te laten doen naar slagbomen op de busbaanoversteek bij 

de Zeeweg. Ook deze mogelijkheid is al overwogen in het bovengenoemde voortraject. Een 

oplossing met slagbomen is niet nodig bij een kruising van een weg met een busbaan. Bij een 

kruising met een spoorbaan is sprake van een volledig gescheiden systeem, waarbij treinen 

bijvoorbeeld niet tijdig kunnen remmen als een stilstaand voertuig op de kruising staat. Een 

busbaan is daarentegen onderdeel van het zelfde verkeerssysteem. Er is in feite sprake van een 

kruising van twee wegen, die op een veilige wijze met verkeerslichten geregeld kan worden. 

Afgezien van het ontbreken van de noodzaak is een nadeel van slagbomen dat de wachttijden voor 

het overige verkeer groter zijn bij het passeren van een bus en dat ze gevoelig zijn voor storing en 

vandalisme. Bij elkaar hebben deze argumenten ertoe geleid dat er geen slagbomen worden 

toegepast. 

 

Vraag 4 

Welke maatregelen is het college bereid om per direct te nemen om de kans op ongelukken te 

verkleinen?   

 

Antwoord vraag 4 

In de periode tot herinrichting van de Zeeweg-Waterloolaan wordt een geel attentiebord geplaatst 

dat zichtbaar is voor autoverkeer dat vanaf de Heerenduinweg/Zeeweg richting de busbaan-

oversteek rijdt. 

  

Vraag 5 

Is het college bereid om op dit moment ook de veiligheid bij het Vellesan College te evalueren en 

waar nodig aan te passen? 

 

Antwoord vraag 5 

Een ‘second opinion’ van de inrichtingskeuzes van de P.J. Troelstraweg is reeds gaande. Dit naar 

aanleiding van zorgen die geuit zijn over de verkeersveiligheid in de periode voorafgaande aan de 

opening van de busbaan. De raad zal, evenals bij de ‘quick-scan’ van de herinrichting Lange 

Nieuwstraat is gebeurd, met een collegebericht op de hoogte worden gebracht van de uitkomsten 

van dit onderzoek en eventuele aanpassingen die hieruit voortvloeien. 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen 

 

 

 


