
Nu werken aan een gezonde en veilige leefomgeving 
Een mooi, veilig en gezond Haarlem met goede fietspaden, 
brede trottoirs en ruimte om te sporten, spelen en 
ontspannen. Het kan! In veel Nederlandse steden worden 
momenteel concrete maatregelen genomen om de balans 
te herstellen tussen leefbaarheid en bereikbaarheid. Door 
de toename van openbaar vervoer, autoverkeer, fietsers en 
voetgangers is ook in Haarlem een grote spanning ontstaan 
in het gebruik van de buitenruimte. De schaarse ruimte moet 
daarom opnieuw worden ‘verdeeld’, waarbij voetgangers en 
fietsers het primaat krijgen en de auto en OV te gast zijn. 

- Invoering van 30 km/u
- Meer ruimte voor fietsers en voetgangers
- Snelle realisatie van de nieuwe OV-hub Haarlem ZO 
- Nieuwe lijnvoeringen OV

Veilig fietsen en lopen door de stad
Op de drukke en overvolle verkeersaders Gedempte 
Oude Gracht en de route Rustenburgerlaan- Houtplein-
Tempelierstraat-Wilhelminastraat-Kinderhuisvest-Parklaan 
rijden er veel te veel grote bussen die zorgen voor onveilige 
situaties. Dit komt doordat zij op te hoge snelheid vlak 
naast fietsers rijden en veel voetgangers daar oversteken. 
Daarnaast zorgen deze grote bussen voor veel geluidshinder 
en trillingen. Om deze problematiek aan te pakken en de 
verkeersveiligheid en verblijfskwaliteit te verhogen, is het 
noodzakelijk om 30km/u in te voeren op deze wegen en deze 
wegen opnieuw in te richten.

Reeds veel andere historische steden zijn Haarlem 
voorgegaan in het instellen van 30km zones en herinrichting 
van deze drukke stadsstraten/HOV-routes. Voorbeelden zijn 
o.a. Groningen, Leiden, Eindhoven, ’s-Hertogenbosch.

Uitvoering van beleid voor 30 km/u
In het kader van Duurzaam Veilig en het Strategisch 
Plan Verkeersveiligheid 2030 moeten onveilige wegen 
worden aangepakt door deze of om te bouwen tot een 
aantoonbare veilige 50km/u weg, of de omvang van de 
verkeersintensiteiten terug te dringen, of door 30 km/u in te 
voeren. Daarnaast moeten verkeersonveilige situaties worden 
aangepakt. In veel steden betekent dit dat de snelheid 
om laag moet. Om die reden krijgen veel straten een 30 
km/u snelheidsregime. Recent is de keuze voor 30 km/u 
onderstreept door moties van de Tweede Kamer en ook de 
Haarlemse Gemeenteraad. Het is van belang dat nu ook in 
Haarlem de 30 km/u op papier wordt omgezet in de praktijk.

Ook het OV zal zich moeten aanpassen. Beter en 
betrouwbaarder is het nieuwe adagium. De bus komt op tijd, 
rijdt meer comfortabel doordat deze elektrisch is en doet 
meer wijken van Haarlem aan. Het argument dat door het 
(H)OV de snelheid niet kan worden aangepast is niet langer 
houdbaar. Andere steden maken hiervoor gebruik van: een 
30 km-zone, herinrichting van het wegprofiel, scheiding 
van gebruikersgroepen, instelling eenrichtingsverkeer, 
invoering van snelheidsbegrenzers in bussen, verbetering 
doorstroommogelijkheden buiten het centrum om eventueel 
tijdverlies te compenseren. Voorbeelden zijn: op de 
Breestraat in Leiden mogen de bussen (incl. HOV-lijn) maar 
15 km. Ook op de recent ingerichte Vestdijk in Eindhoven 
geldt 30km/u voor de bussen. 

Ik wil veilig kunnen fietsen en lopen over
● Gedempte Oude Gracht
● Rustenburgerlaan
● Tempeliersstraat
● Wilhelminastraat
● Kinderhuisvest
● Parklaan

Een aantrekkelijk en duurzaam verblijfsklimaat voor 
de nieuwe Gedempte Oude Gracht

We moeten nu werken aan een aantrekkelijk en duurzaam verblijfsklimaat 
op de nieuwe Gedempte Oude Gracht waarbij de volgende de uitgangspun-
ten worden gehanteerd (zie artist impression) :
 
- Instellen van een 30km zone over de gehele Gedempte Oude   
 Gracht vanaf het Spaarne tot aan de Nassaulaan. 

- Bij de herinrichting hebben de voetgangers en fietsers het  
 primaat. 

- Vermindering verkeersintensiteit door herrouteren buslijnen en 
 invoering bestemmingsverkeer voor auto’s.

- Verbreding van de oversteekplaats bij Verwulft met stoplichten  
 voor de bussen plus een extra zebrapad ter plaatse van de  
 Gierstraat/Koningstraat.

- Afspraken met Connexxion over handhaving toegestane snelheid 
 bussen. 

- Door versmalling van de huidige busstrook en vervallen van de 
 buskommen wordt het fietser- en voetgangersgebied vergroot. 

- Realisatie van een grootschalige fietsenstalling (bij voorkeur onder 
 de HEMA).

Hierdoor ontstaat een groot fiets- en voetgangersgebied noodzakelijk voor 
een mooi, veilig en gezond Haarlem in plaats van een ‘verscheurde’ stad. 
Tevens moet hiermee de komst van de tram worden bespoedigd.

‘ Wij willen 30 km/u in onze stad’ 

www.bus-kruithaarlem.nl
contact@bus-kruithaarlem.nl

Regionale OV-verbindingen bij model 5

35Model 5. Helft bussen herrouteren 
(Integrale Visie Stationsgebied, Bijlagen Oplossingsrichtingen, p.35, 2019).
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Een nieuwe Gedempte Oude Gracht 30 km
In deze straat is de nood hoog door veel grote bussen, veel doorgaand autoverkeer, een binnenstad/kernwinkelgebied dat wordt 
doorsneden en onduidelijke voetgangersoversteekplaatsen. Dat terwijl de hoeveelheid fietsers en voetgangers die de Gedempte 
Oude Gracht oversteken vele malen groter is dan de hoeveelheid bussen en auto’s die hier passeren. Het is van belang om nu 
aan de slag te gaan door de huidige opdeling van het centrum aan te pakken. ‘Eindhoven, Vestdijk’, ‘Leiden, Breestraat’


