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Op 27 februari hebben B&W, naar aanleiding van een 
motie van de LGV die unaniem is aangenomen door de 
gemeenteraad, een verkeersonderzoek toegezegd waar-
bij de gevolgen van alle mogelijke bouwprojecten in 
Driehuis onderzocht worden.  
Onze ‘werkgroep verkeer en infrastructuur’ (zeven leden 
van het wijkcomité, woonachtig in alle delen van Drie-
huis) heeft veel tijd besteed aan het in kaart brengen van 
de huidige verkeerssituatie.  
Naast het in kaart brengen van de huidige situatie heb-
ben wij ons ingespannen om ook een beeld te creëren 
van de mogelijke toekomstige situatie, als alle aangekon-
digde bouwprojecten (ruim 700 woningen) gerealiseerd 
worden.  
Daarnaast hebben wij geschetst wat de mogelijke 

(verkeers)gevolgen zijn van zeven bouwprojecten met 
700 woningen. . 
Onze inbreng voor het verkeersonderzoek is als bijlage 
opgenomen in deze nieuwsbrief. Wij zijn van mening dat 
voor een goed verloop van de dorpsdialoog de Driehui-
zenaren op de hoogte moeten zijn van alle bouwplan-
nen, hoe serieus die plannen zijn en wat de eventuele  
gevolgen zijn van deze plannen. Alleen met die weten-
schap kunnen we een  zinvolle dialoog voeren over de 
toekomst van ons dorp. 
 
De Dorpsdialoog kan pas worden  afgerond als alle       
resultaten van het verkeersonderzoek meegewogen   
kunnen worden.  
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DRIEHUIZERKERKWEG  
• De aanwezigheid van basisschool De Toermalijn, peuters-

peelzaal  ‘t Heuveltje, VSO het Molenduin, de Duin en 
Kruidberg MAVO en het Ichthus Lyceum ( tezamen 2000 
leerlingen) zorgt dagelijks tijdens de ‘aan- en afvoertijden’ 
van de leerlingen voor chaotische taferelen. 

• Een roedel van ongeveer 20 herten zwerft  ’s avonds en ’s 
nachts dagelijks door het gehele dorp Driehuis. 

• ALS het aantal woningen in Driehuis met 50% toeneemt zal 
het sluipverkeer over de Driehuizerkerkweg en de  Duin en 
Kruidbergerweg toenemen.  

• Wellicht kan in overleg met de ondernemers en bewoners 
een blauwe zone worden ingesteld nabij de winkels en de 
horeca om de veiligheid te verhogen. 

 
VRAAG: HET WIJKCOMITÉ GAAT ERVAN UIT DAT VOOR-
KOMEN MOET WORDEN DAT DE DUIN EN KRUIDBERGER-
WEG EEN SLUIPROUTE WORDT. IS DE GEMEENTE DAT MET 
ONS EENS EN WELKE MAATREGELEN ZIJN NODIG OM DIT IN 
GOEDE BANEN TE LEIDEN ?  
 
VRAAG: WAT IS DE IMPACT VAN HEEL VEEL FIETSENDE 
SCHOLIEREN OP DE VERKEERSSITUATIES IN BEPAALDE     
DELEN VAN DRIEHUIS ? 
 
VRAAG: HOEVEEL WONINGEN KUNNEN WE  AAN DRIEHUIS 
TOEVOEGEN ZONDER DAT DEZE WEGEN AANGEPAST      
MOETEN WORDEN VOOR NOG ZWAARDERE BELASTING ? 
  
NICOLAAS BEETSLAAN  
VRAAG: WAT ZIJN DE GEVOLGEN VOOR DE BELASTING VAN 
(DE ROTONDE VAN) DE NIC BEETSLAAN, DE VAN MAER-
LANTLAAN, DE DRIEHUIZERKERWEG, DE LODEWIJK VAN 
DEIJSSELLAAN EN VD VONDELLAAN ALS MISSIEHUIS, HET 
WITTE HUIS, RKVV VELSEN EN DE ZUIDOOSTRAND            
BEBOUWD WORDEN ? 
   
WOLFF EN DEKENLAAN  
• De parkeerplaats van het Missiehuis (80 auto’s) is nu defini-

tief gesloten, dat heeft grote invloed op de parkeerdruk. 
• RKVV Velsen speelt sinds dit jaar in de hoofdklasse. Als de 

competitie weer hervat wordt verwachten wij beduidend 
meer bezoekers en meer touringcars. Omdat parkeren in 
het weekend aan beide zijden is toegestaan ontstaan vaak 
onverantwoorde situaties, hulpdiensten kunnen de appar-
tementen, maar ook het voetbalveld slecht bereiken.                

VOORSTEL WIJKCOMITÉ: verbied 24/7 het parkeren aan de 
noordkant. Verplaats de ingang van de voetbalvelden naar de 
stationszijde en bouw een ondergrondse parkeergarage bij 
het  station: één laag de grond in, en één laag op maaiveld. 
Daarmee is er genoeg capaciteit en dat ook nog eens vlakbij 
de ‘nieuwe’ entree van het voetbalveld. 
 
VOETBALVELDEN RKVV VELSEN + STATIONSPLEIN DRIEHUIS 
ALS Plan Stationspark Driehuis realiteit wordt, staat er een 
uitvalsroute gepland tegenover de fietsuitgang van het     
Ichthus Lyceum. Dat is geen veilige oplossing. 
• De projectontwikkelaar van Stationspark Driehuis wil het 

verkeer afwikkelen via het NS-stationsplein. Een voor ieder-
een aanvaardbare aansluiting van deze woonwijk op de 
hoofdroute van de ‘van den Vondellaan/Hagelingerweg’ zal 
een moeilijke puzzel worden. Dit is vragen om ongelukken: 
het merendeel van de 1200 leerlingen van het Ichthus    
Lyceum komt vanuit het viaduct de ventweg op om naar 
school te fietsen. De leerlingen zouden op dat tijdstip de 
bewoners van RKVV moeten passeren 

• De bouwlocatie op de huidige voetbalvelden en de beoog-
de bouwlocatie van RKVV Velsen in Santpoort-Noord zijn 
omstreden omdat de grond deel uitmaakt van de groene 
zone tussen Driehuis en    Santpoort (Nota Ontwikkelper-
spectief Binnenduinrand) 

VRAAG: IS HET MOGELIJK OM EEN VOOR IEDEREEN AAN-
VAARDBARE AANSLUITING VAN STATIONSPARK DRIEHUIS 
TE MAKEN OP DE HOOFDROUTE  VAN DE VAN DEN VONDEL-
LAAN EN DE HAGELINGERWEG ? 
 
VRAAG: HOEVEEL EXTRA VERKEER EN DAARMEE EXTRA WO-
NINGEN KAN DEZE AANSLUITING VEILIG EN ZONDER EXTRA 
VERKEERSCONGESTIE TE VERWERKEN ? 
 
LODEWIJK VAN DEIJSSELLAAN + PLAN ZUIDOOSTRAND 
• Personeel en bezoekers van Huis ter Hagen en De Luchte 

verhogen de parkeerdruk. De directie van HtH verzoekt het 
eigen personeel in de   omringende straten te parkeren (!) 

• Extra bewoning geeft teveel stress op die locatie en maakt 
extra bebouwing onwenselijk 

• De aanwezigheid van Huis ter Hagen en De luchte vraagt 
van de weggebruikers grote alertheid en geduld i.v.m. over-
stekende voetgangers, rollators, scootmobielen op de weg !
en autogebruik door ouderen. 

• De bouwlocatie is omstreden omdat de grond deel uit-
maakt van de groene zone tussen Driehuis en Santpoort 
(Nota Ontwikkelperspectief Binnenduinrand) 

 
VRAAG: WELKE MAATREGELEN KUNNEN WORDEN GENO-
MEN ZODAT EEN VOOR IEDEREEN AANVAARDBARE SITUA-
TIE ONTSTAAT OP DEZE WEG ?   
  
VAN DEN VONDELLAAN / WATERLOOLAAN 
• Wij willen een vergelijking van de nul situatie (dus de huidi-
ge / vóór de corona-crisis) vergeleken met wat er gebeurt als 
er woningbouw komt. En daarbij zal m.n. het bebouwen van 
de sportvelden en de Zuidoostrand veel impact hebben. 
• Dan willen we weten wat er op de kruispunten gebeurt: 
d.w.z. de rotondes waarmee je het dorp verlaat of weer in-
komt. 
• En dat op het maatgevende moment. Dat is meestal och-
tends en eind van de middag in de spits (dus we willen niet 
dat die waardes worden uitgesmeerd in zg. etmaalwaardes). 
Dus de cruciale plekken op de cruciale momenten. Wij ver-
moeden structurele problemen met de afwikkeling van het 
verkeer. 
Verder willen wij dat het resultaat transparant is, uitlegbaar 
en meetbaar. Alle rekensommen worden vertaald in begrijpe-
lijke taal en de effecten worden voor iedereen duidelijk. 
Hieruit moeten dan ook conclusies getrokken worden, een 
van de essentiële punten dus: 
  
VRAAG: 
IS HET VERKEER OP DE WATERLOOLAAN EN DE VAN DEN 
VONDELLAAN AF TE WIKKELEN OP HET ONDERLIGGENDE 
WEGENNET? 
 
VRAAG: HOEVEEL WONINGEN KUNNEN ERBIJ ZONDER DAT 
EXTRA CONGESTIE OP DE HOOFDWEGEN OF ONDERLIGGEN-
DE (ZIJSTRATEN) INFRASTRUCTUUR ONTSTAAT? 
 
LAATSTE VRAAG: 
Wat ons betreft moet in dit hele onderzoek ook de vraag eens 
hardop gesteld worden: 
IJmuiden (inclusief Driehuis) is net als Zandvoort een kust-
gemeente met slechts twee uitvalswegen.  
 
MOET DE TOEKOMSTIGE GROEI VAN IJMUIDEN (INCLUSIEF 
DRIEHUIS)  NIET GERELATEERD WORDEN AAN DE MAXIMALE 
CAPACITEIT VAN DE TWEE UITVALSWEGEN? 

TOELICHTING + VRAGEN VERKEERSSITUATIE DRIEHUIS 


