
 

 

Aan:   Burgemeester en Wethouders van de gemeente Haarlem 

  Leden van de gemeenteraad Haarlem 

  Provincie Noord Holland 
 
CC:  Actieplatform Bus-kruit 
  Fietsersbond afd. Haarlem 
  Wijkraad Koninginnebuurt 
  Wijkraad Centrum 
  Wijkraad Vijfhoek, Raaks en Doelen 
  Stadsredactie Haarlems Dagblad 
 
Bijlage:  Brief aansprakelijkheidstelling gemeente door bewoners Tempelierstraat 
 
Datum: 7 sept 2018 
 
Onderwerp:  Herinrichting Houtplein 
 
  
 
Geachte heer, mevrouw 
 
Momenteel wordt er gewerkt aan het ontwerpplan voor de herinrichting van het 
Houtplein. Wijkraad Welgelegen is betrokken bij de planvorming en ziet uit naar een 
nieuw ingericht plein met verblijfskwaliteit en veiligheid als prioriteit. 
 
De bewoners van de Tempelierstraat en omgeving hebben de in bijlage gevoegde brief 
aan B&W gericht. Wijkraad Welgelegen staat achter de inhoud van deze brief. 
De situatie in de Tempelierstraat staat echter niet op zich. Ook de zwaar belaste 
Rustenburgerlaan en het gebied Houtplein/Baan/ Frederikspark gaan gebukt onder de 
aanmerkelijk toegenomen verkeersdruk met te veel en te grote bussen. 
 
De praktijk van het tot nu toe gevolgde participatietraject baart ons grote zorgen. De 
ingebrachte bezwaren en suggesties van de wijkraad worden niet of nauwelijks 
gehonoreerd of als “niet passend binnen dit project” terzijde geschoven. Onze zorgen 
zijn des te groter omdat uitvoering van dit project binnen de gestelde grenzen en 
beperkingen, onomkeerbare negatieve gevolgen zal hebben op de leefbaarheid en 
veiligheid in onze wijk en de gezondheid van onze bewoners.   
 
Door de beperking die is opgelegd aan het projectteam om de huidige busconcessies als 
uitgangspunt te laten dienen, loopt de discussie op dit punt telkenmale vast. De wijkraad 
ziet namelijk geen leefbaar plein ontstaan zonder aanpassing van de huidige 
verkeersdruk die wordt veroorzaakt door het grote aantal bussen. De situatie op de 
busroutes en kruisingen, niet alleen op het Houtplein maar ook in de (woon)straten van 
de wijk, is momenteel zeer onveilig. Het recente ongeval op de hoek 
Houtplein/Tempelierstraat is exemplarisch. De drastische toename van de frequentie 
van het busvervoer en het grote formaat van de bussen na december 2017, houdt de 
gemoederen al geruime tijd bezig (zie ook de oprichting van actieplatform Buskruit). Uit 
de geluidskaart van Atlas Leefomgeving word duidelijk dat ook de normen voor 



 

 

geluidsbelasting al voor de introductie van de nieuwe bussen ernstig werd 
overschreden. De nieuwe bussen en dan met name de nieuwe XXL bus 346 zorgt voor 
nog verdere overschrijding van de normen. Bovendien heeft Wijkraad Welgelegen met 
uitgebreide luchtkwaliteitmetingen aangetoond dat het ook met de schone lucht langs 
de busroute slecht is gesteld. Dit nog afgezien van de overlast door trillingen. 
 
Voor een plein en omgeving met verblijfskwaliteit waarbij veiligheid van alle 
verkeersdeelnemers en, minder geluidsbelasting en een goede luchtkwaliteit voorop 
staan moet de verkeersdruk door bussen in de wijk naar een aanvaardbaar niveau 
worden teruggebracht. De wijkraad stelt een aanpassing van de uitgangspunten als 
voorwaarde. 
Wij vragen u dan ook dringend om voor het project herinrichting Houtplein e.o. het 
huidige uitgangspunt van de bestaande busconcessies los te laten en ruimte te creëren 
voor de volgende drie voorwaarden. 
 

 Aanleggen van het knooppunt Buitenrust, start-/eindpunt van bus 346 
 Route van twee buslijnen aanpassen. 
 30 km zone instellen op de busroute door wijk Welgelegen 

 
 
Aanleggen van het knooppunt Buitenrust 
Door het versneld instellen van het knooppunt Buitenrust, waarbij  de XXL 
dubbeldeksbussen(lijn 346) niet verder rijden dan de Schipholweg en via de lus 
Europaweg/Boerhavelaan terugrijden, wordt de druk op de route aanzienlijk 
verminderd, niet alleen de route door Welgelegen, maar ook de verdere route door de 
stad. Deze variant is al onderdeel van de Structuurvisie Openbare Ruimte 2040 en kan 
alvast, d.m.v. een kleine ingreep, snel gerealiseerd worden. 
Reizigers kunnen dan indien nodig vanaf dat punt een keuze maken uit verschillende 
lijnen om snel op het station uit te komen (lijn 300, lijn 3 via Houtplein en lijn 73 via 
Turfmarkt) of een van de overige (kleinere, elektrische) bussen die de huidige route via 
het Houtplein volgen. 
Door deze aanpassing wordt de door het projectteam voorgestelde vlotte doorstroming 
rond het Houtplein aanzienlijk verbeterd en wordt een verantwoorde, aantrekkelijke, 
veilige inrichting van het plein mogelijk gemaakt. 
 
Route van twee buslijnen aanpassen.  
Spreiding van buslijnen door gebruik te maken van de route over de 
N205/Florapark/Lorentzplein zal een aanzienlijke afname van verkeersdruk door 
busverkeer over de huidige route tot gevolg hebben. Bovendien zal het (weer) in 
werking stellen van de bushalte op de Kamperlaan de OV-bereikbaarheid van dat 
gedeelte van de wijk (Mariastichting, Spaar en Hout,  Middelhout, Den Hout) ten goede 
komen. 
 
30km/uur zone instellen op de busroute door wijk Welgelegen. 
Op de gehele route Rustenburgerlaan, Frederikspark, Houtplein, Tempelierstraat, van 
Eedenstraat is naast de bussen veel (kwetsbaar) overig verkeer en bevinden zich een 
aantal complexe kruisingen. 
Het eerder aangehaalde ongeval op het Houtplein staat niet op zich. Dagelijks vinden 
rondom het Houtplein/Tempelierstraat bijna-ongevallen plaats. Natuurlijk wordt de 



 

 

situatie met de herinrichting verbeterd doch de hoeveelheid fietsers/voetgangers i.c.m. 
de bussen over een beperkte ruimte blijft kritisch en chaotisch. 
Alleen al de grote hoeveelheid kinderen van beide vestigingen van de Dreefschool (Dreef 
en Kleine Houtweg), die meerdere keren per dag de drukke busroutes moeten 
oversteken om van en naar school te gaan en om 3x per dag in het Frederikspark te 
pauzeren, worden dagelijks aan dit gevaar blootgesteld. Daarnaast zijn er in deze 
kinderrijke buurt nog 4 andere basisscholen waar leerlingen uit de wijk naartoe gaan en 
fietsen er dagelijks honderden scholieren naar diverse middelbare scholen. En allemaal 
via de drukke busstraten en/of het Houtplein.  
Het langer thuis blijven wonen van ouderen zorgt ervoor dat er steeds meer oudere 
verkeersdeelnemers zijn. Deze kwetsbare categorie ziet zich gesteld voor  steeds 
drukker en onoverzichtelijker wordende verkeerssituaties. Deze situaties moeten 
worden vermeden op een centraal plein met een grote hoeveelheid fiets- en 
wandelverkeer. Een lagere snelheid komt de door het projectteam voorgestelde 
veiligheid voor alle verkeersdeelnemers ten goede. 
 
De uit de hand gelopen toename van de busintensiteit vormt met alle overlast een zeer 
ingrijpende aanslag op de leefbaarheid van onze wijk.  
De wijkraad vindt het dan ook onverantwoord en onaanvaardbaar dat de “projecttrein 
Houtplein” voortdendert zonder acht te slaan op onze bezwaren en argumenten, onder 
het mom : “dat behoort niet tot het domein van dit project”.  
 
Wij komen tot de conclusie dat voortschrijdend inzicht aangeeft dat het tijd is voor een 
herformulering van de opdracht en een uitbreiding van het projectgebied. 
“Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald”. 
 
Gezien de ernst en de aard van de problematiek zou de wijkraad graag op korte termijn 
met de verantwoordelijke wethouders  in gesprek gaan over dit project. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
 

 
Namens Wijkraad Welgelegen en de Stichting Belangenbehartiging Wijkraad 
Welgelegen: John van de Gevel, secretaris 
 
 


