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1 Samenvatting
Een werkgroep van wijkbewoners en wijkraadsleden heeft deze visie op het gebied van verkeer in de
wijk ontwikkeld. Via verschillende gesprekken, bijeenkomsten, diverse vormen van feedback,
verdiepingsbijeenkomsten en enquêtes is deze visie tot stand gekomen. Gezond verstand, meerdere
wijkschouwen en jarenlange ervaring in de wijk waren belangrijke energie- en krachtbronnen. We
realiseren ons terdege diverse beperkingen. De wijk is in de stad geen eiland en bewoners hebben
geen directe zeggenschap over de inrichting van de openbare ruimte. Het zijn stadsbestuurders die
nu aan zet zijn. Wij werken aan het realiseren van onze voorstellen overigens graag mee.
Voorafgaand aan deze klus stelden wij onszelf ter inspiratie een aantal vragen:
“1. Verkeerscirculatie
De wijk kent grotendeels een Middeleeuws stratenpatroon. Kan het allemaal wat slimmer met de
verkeersdoorstroming en is de huidige circulatie nog wel van deze tijd? Is bijvoorbeeld de huidige
doorgaande route Botermarkt/Barrevoetestraat/Keizerstraat voor auto’s nodig, of kan er ‘een knip’
in? En kan de route Oranjekade-Keizerstraat zowel links als rechtsaf toegang tot de Wilhelminastraat
geven?
2. Parkeren
Hoe zorgen we dat wijkbewoners een parkeerplek vinden en bezoekers vooral in parkeergarages gaan
staan. Een paar globale ideeën:
• Overdag straatparkeren voor iedereen en na 17.00 uur alleen voor vergunninghouders;
• Grote werkgevers (zoals gemeente) in het centrum vragen hoe ze parkeren voor hun
medewerkers regelen. Bonus als ze per fiets/ov komen? Collectieve kaarten voor de Raaks?
• Bewonersparkeren in de wijk invoeren?
3. Verkeersveiligheid
In de wijk en op de Gedempte Oude Gracht is 30 km/u de maximumsnelheid. Daar houden weinig
automobilisten en busbestuurders zich aan. Het zorgt voor schijnveiligheid waarbij het OV voorrang
lijkt te krijgen op veiligheid. Wat is daar aan te doen? Handhaving door politie, andere wegindeling?
Of accepteren dat er 50 wordt gereden en daar de voorzieningen voor fietsers/voetgangers op
aanpassen?
4. Meer ruimte voor voetgangers en fietsers
5. Minder overlast door vrachtverkeer in de woonstraten”
We spraken af de wijk als object van onderzoek te beschouwen en dus niet per straat naar de
vraagstukken te kijken.
Bij de realisatie van de voorgestelde maatregelen hanteren we twee tijdvakken. Een eerste serie
maatregelen is ons inziens uitvoerbaar in de komende coalitieperiode (2018-2022) en de overige
maatregelen rangschikken we onder de categorie van ‘later’ (dus na 2022).
Het nu voorliggende resultaat kent geconcentreerde aandacht voor een gewenste situatie op termijn
en voor de korte termijn mogelijke oplossingen voor een zestal urgente vraagstukken. Tot de
urgente vraagstukken benoemen we:
•

Botermarkt-Barrevoetestraat-Keizerstraat: deze route is qua wegbreedte niet geschikt voor de
huidige verkeersstromen: er zijn in beide richtingen fietsers plus autoverkeer én vrachtverkeer.
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•
•
•
•

•

Bovendien kan er op deze route langdurig geparkeerd worden in de parkeerhavens. Die route
wordt te vaak gebruikt voor doorgaand zwaar vrachtverkeer, hetgeen strijdig is met het HVVP
(een beleidsplan van de gemeente). Het levert gevaarlijke situaties op en overlast;
Lange Annastraat/Breestraat/Tuchthuisstraat: woningen beschadigen vanwege onvoldoende
ruimte voor manoeuvrerend (vracht)verkeer;
Nieuwe Kerksplein: veel zoekverkeer, overtredingen ’s avonds en ’s nachts, overlast door
verkeerslawaai/dubbel parkeren/bezoekers van de coffeeshop;
Gierstraat: onveilige mix van fietsers/voetgangers. Proefgebied bezorgpunt stedelijke distributie;
Gedempte Voldersgracht/Zuiderstraat: woningen beschadigen vanwege onvoldoende ruimte
voor vrachtverkeer. Laden/lossen bij Hortusplein/Jopenkerk zorgt bijna dagelijks voor
verkeerschaos en congestie en de laad-/losruimte op de Raaks is geannexeerd door AH.
Oversteek van het Verwulft ter hoogte van de Gierstraat/Koningstraat. Voetgangers steken hier
op een onoverzichtelijk punt zonder enige bescherming het vaak drukke Verwulft over.

In de periode van 2018-2022 zijn volgens ons ook voorgestelde maatregelen uitvoerbaar als:
beperken van het vrachtverkeer in de woonstraten van de wijk, versnellen van de stedelijke
distributie, het wijzigen van enkele verkeerscirculaties in de wijk en het invoeren van
bewonersparkeren in de wijk. Bezoekers parkeren dan niet meer op straat, maar kunnen terecht in
de parkeergarages.
Andere door ons geopperde voorstellen vragen meer onderzoek en extra geld en zullen alleen al om
die reden meer tijd vragen. In de tijd gezien rangschikken we dergelijke oplossingen onder de
categorie ‘later’ (d.w.z. na 2022).
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2 Inleiding
De wijkraad Vijfhoek, Raaks en Doelen nam een paar jaar geleden het initiatief om een wijkvisie te
maken. Een document dat wijkbewoners de mogelijkheid geeft om niet (alleen) volgend te zijn op
beleid en acties van de gemeente en andere instanties, maar vooral ook (deels) een toekomstbeeld
van de eigen wijk op te stellen. Als start is in 2015 de visie ‘Wijk op Groen’ opgesteld, die de basis
legde voor een aantal inmiddels uitgevoerde/geplande groenprojecten.
Een aantal wijkbewoners reageerde in 2017 enthousiast op de oproep om mee te denken over een
uitbreiding van de visie. Om het schrijven behapbaar te houden, koos de werkgroep ervoor het
thema verkeer uit te werken. Een politiek actueel thema, dat bovendien leeft onder de bewoners
getuige contacten met wijkbewoners, eigen waarnemingen en de resultaten van twee wijkschouwen
in 2017.
Proces
Bij het opstellen van de visie is regelmatig informatie verstrekt en is periodiek contact gezocht met
wijkbewoners en ondernemers. In het kort verliep het proces aldus:
• 2015 Groenvisie ‘Wijk-op-Groen’ gerealiseerd;
• 2017: Voorbereiden concept-wijkvisie ‘verkeer’ door groepje bewoners met wijkraadsleden;
• Eerste oproep om leden op website: 25 april 2017;
• Diverse bijeenkomsten met de wijkbewoners in de werkgroep in 2017;
• Begin januari 2018: nieuwjaarskaart met uitnodiging jaarvergadering en nieuwjaarsreceptie
van 14 januari. Aankondigen kennismaking met concept-wijkvisie verkeer;
• Wijkraadvergadering 8 januari 2018: vrijgeven concept t.b.v. kennismaking op jaarvergadering
14 januari;
• Publiceren wijkvisie plus eerste (digitale) enquête (98 reacties) met toelichting op website
wijkraad;
• Tijdens nieuwjaarsbijeenkomst/jaarvergadering op 14 januari 2018 presentatie concept-visie
aan wijkbewoners tijdens jaarvergadering in Nieuwe Kerk door leden werkgroep;
• Nieuwsbrief opgesteld met oproep om deel te nemen aan twee verdiepingsavonden op 14 en
15 februari 2018 in Restaurant de Wandelaar;
• Presentatie opgesteld m.b.t. de wijkvisie;
• Twee verdiepingsavonden in Restaurant de Wandelaar met circa 40 aanwezige wijkbewoners;
• Resultaat eerste enquête op de website samengevat;
• Ondernemers aan Hortusplein, Botermarkt, Barrevoetestraat, Keizerstraat en Gierstraat
geïnformeerd per mail met link naar de visie, een uitnodiging voor beide verdiepingsavonden
en de mogelijkheid tot een gesprek over wijkvisie;
• Mail aan directeur Schouwburg verzonden met verzoek tekst website Schouwburg aan te
passen m.b.t. parkeren op straat voor schouwburgbezoekers;
• Tweede enquête opgesteld; zowel digitaal in te vullen als op papier (ingestoken in huis-aanhuis wijkkrant “Binnenblad”); 181 reacties ontvangen;
• Achtergrondartikel in wijkkrant ‘het Binnenblad’;
• Concept-visie incl. ontvangen reacties/voorstellen tot wijzigingen besproken in wijkraad van
12 maart; wijkvisie Verkeer vastgesteld door de wijkraad
• De wijkvisie Verkeer zal worden aangeboden aan de coalitievormende partijen (na 21 maart
2018 als mogelijke input voor het collegeprogramma 2018-2022;
• De werkgroep verkeersvisie en de wijkraad houden de vinger aan de pols m.b.t. wijzigende
omstandigheden;
• De wijkraad zal periodiek met de gemeente overleggen over de uitvoering van de voorgestelde
maatregelen en zal de wijkbewoners op de hoogte houden van de voortgang van dat overleg.
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Realisatie van de voorstellen: fasering in de tijd
In deze verkeersvisie doen we diverse voorstellen aan de gemeente om in de wijk verschillende
verkeersmaatregelen te treffen. In de tijd gezien maken we onderscheid tussen enerzijds de ‘korte
termijn’ d.w.z. de komende coalitieperiode (2018-2022) en anderzijds voor de ‘langere termijn’ de
periode daarna (na 2022).
Vervolgproces
De wijkraad zal de wijkvisie na de verkiezingen aanbieden aan de coalitievormende partijen, als input
voor hun coalitieprogramma 2018-2022. De wijkraad zal, waar nodig, periodiek aandacht vragen voor
de visie, zowel bij de stadsbestuurders als bij de ambtenaren.
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3 Algemene verkeerssituatie
Er zijn in de wijk verschillende ‘algemene’ knelpunten, die op diverse plekken spelen. Die komen in
dit hoofdstuk aan bod. Daarnaast zijn er enkele meer specifieke knelpunten, die later worden
besproken.
Leefbaarheid
• Vrijwel alle beschikbare openbare ruimte wordt gebruikt voor blik: het parkeren van auto’s en
fietsen. Daardoor staat de leefbaarheid onder druk: er is weinig ruimte voor groen en om te
spelen en is er onnodige milieuoverlast door automobilisten die op zoek zijn naar een
parkeerplek;
• Het stratenpatroon stamt grotendeels uit de middeleeuwen en de straten zijn dus niet
ontworpen voor de huidige verkeersstromen en parkeerdruk. Het intensieve gebruik leidt tot
conflicten tussen openbaar vervoer, auto’s, bevoorradingsverkeer, scooters, fietsers en
voetgangers. Gemotoriseerd verkeer is veelal dominant aanwezig en daarvan zijn fietsers en
voetgangers de dupe;
• In en rond de wijk bevinden zich geen meetpunten voor luchtkwaliteit en geluidsbelasting.
Volgens onder andere het actuele ontwerpbestemmingsplan wordt aan alle gezondheidsnormen
voldaan. Toch klagen diverse bewoners over fijnstof-vervuiling van hun gevels. Zie ook bijlage 4.

Figuur: Uit onze eerste enquête

Verkeerscirculatie
• De inrichting van veel straten stamt uit de tachtiger jaren en is inmiddels achterhaald en
verrommeld. Ongewenst rijverkeer ontstaat mede omdat de route door de wijk voor bezoekers
onduidelijk is. Extra knelpunt is dat voertuigen meer ruimte innemen: auto’s zijn gemiddeld veel
breder geworden en de bakfiets is populair (en veel breder dan een fiets).
Fietsen
• Fietsen is populair. Dat is toe te juichen om milieu- en gezondheidsredenen. Het centrum biedt
echter te weinig stallingsruimte in relatie tot de vraag. Daardoor ontstaat overlast en zijn veel
stoepen nauwelijks toegankelijk voor rolstoelen, kinderwagens, etc. Bestaande stallingen zijn niet
altijd optimaal gesitueerd of hebben beperkte openingstijden. Wie ’s avonds gaat stappen, heeft
vaak geen ander alternatief dan de fiets op straat te zetten.
Bezorgverkeer/vrachtwagens
• Op diverse plekken raken panden beschadigd omdat vrachtwagens de bocht niet kunnen maken;
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•

•
•

Mede door de populariteit van internetshoppen rijdt dagelijks een grote stroom bestelbusjes
door de wijk. Dat geeft op veel plaatsen problemen, omdat parkeerplaatsen ontbreken en
bezorgers noodgedwongen hun auto op straat stilzetten als ze het pakje afgeven;
Grotere vervuilende diesels horen niet in het centrum; ze zijn te groot en veroorzaken
fijnstofproblemen;
Wij bepleiten een versnelling bij het gemeentelijk programma Stedelijke Distributie. De
gemeente kan d.m.v. het beschikbare bestuurlijk instrumentarium (treffen van
verkeersmaatregelen, onaantrekkelijk maken van bepaalde routes door de stad, beperkingen
opleggen aan het vrachtverkeer in woonstraten, flankerende maatregelen treffen bij het
transport op de ‘last mile’ van (internet)pakketjes), de verschillende deelprojecten van dit
programma een noodzakelijke impuls geven.

Hoogwaardig Openbaar Vervoer
• Onze wijk kent twee doorgaande routes van het Hoogwaardig Openbaar Vervoer (de
Wilhelminastraat en de Gedempte Oude Gracht). Bij beide routes mag betwijfeld worden of hier
de term ‘Hoogwaardig’ van toepassing is. Als we de ‘Haarlem Centrum’ halte op de Gedempte
Oude Gracht beschouwen is die plek ‘Haarlem Centrum’ onwaardig. Er is onvoldoende ruimte, je
worstelt je als buspassagier tussen rijdende en stilstaande fietsen door.
Sinds december 2017 klagen diverse bewoners van het centrum over de gelede en dubbeldekker
bussen tussen Haarlem-Amstelland/Meerlanden die o.a. door de Wilhelminastraat rijden. Er zou
sprake zijn van geluidhinder, trillingen en te veel fijnstof. Wij bepleiten ten aanzien van deze
klachten voor gedegen onderzoek en waar nodig het treffen van passende maatregelen.
Op de Gedempte Oude Gracht rijden stadsbussen en HOV-lijnen dwars door het autoluwe
centrum met te weinig bescherming voor overstekende voetgangers. Terwijl deze volgens het
Haarlemse beleid in het centrum qua verkeersveiligheid en voorrang op ‘plaats 1’ moeten staan.
Op diverse plaatsen op de Gedempte Oude Gracht geldt 30 km/uur als maximum snelheid.
Omdat het wegprofiel van deze route niet passend zou zijn, wordt deze maximumsnelheid niet
gehandhaafd. Ook op deze locatie vragen wij passende maatregelen: aanpassing van het
wegprofiel, voetgangersoversteekplaatsen en handhaving. Doorgaand oost-west autoverkeer op
deze route is niet nodig. Waarom geen veilige busbaan maken?
Goed functionerend openbaar vervoer is van groot belang naar en binnen het centrum, maar wel
op een veilige en leefbare wijze.
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4 Algemene oplossingen
De wijkraad is op verschillende niveaus betrokken bij een betere afwikkeling van het (auto)verkeer
c.q. de mobiliteit:
1. Stedelijk binnen de overleggroep “023 Bereikbaar!”, die breed kijkt naar de bereikbaarheid van
de stad met dan met name het centrum van Haarlem;
2. Met andere centrumwijkraden in overleggen over onder meer Stedelijke Distributie (gericht op
efficiënter (vracht)vervoer in het centrum), parkeren, het beperken van overlast door onnodig
vrachtverkeer en problemen rond het fietsparkeren;
3. Met wijkgerichte activiteiten, zoals wijkschouwen op basis van suggesties door bewoners, of via
overleggen met de verantwoordelijk wethouder en ambtenaren en het opstellen van deze
wijkvisie.

Figuur: Uit onze eerste enquête

Een aantal voorgestelde oplossingen kan zeer snel worden gerealiseerd, andere binnen de komende
coalitieperiode (2018-2022). Ze komen hierna aan de orde. Er zijn er ook waarvan aannemelijk is dat
realisatie langer op zich laat wachten. Dat geldt bijvoorbeeld voor een duurzame oplossing voor
hoogwaardig openbaar vervoer door de binnenstad en voor een autoluw centrum.
Sinds 1995 heeft de gemeente in verschillende visies bepaald dat het centrum ‘autoluw’ zal worden.
Dat voornemen is in 2005 bevestigd in het nog tot 2020 geldige Structuurplan en recent is het besluit
opnieuw vastgelegd in de Structuurvisie Openbare Ruimte (SOR), nu met een looptijd tot 2040.

Bewonersgarage Albert Cuyp Amsterdam. Inspirerend voorbeeld voor Haarlem?
Onder de Gasthuissingel, onder de Gedempte Oude Gracht en/of de Gedempte Raamgracht?
9

Wat ons betreft is de tijd van gemeentelijke visies, vergezichten, onderzoeken en planningen voorbij.
Het is tijd voor de uitvoering van concrete maatregelen. We willen een leefbaarder en veiliger wijk.
Essentieel voor een autoluwe wijk -op termijn- is dat er voor bewoners goede alternatieve
mogelijkheden zijn om hun auto te parkeren (op korte loopafstand en tegen maximaal de dan
geldende kosten van een (straat)parkeervergunning) en dat ondernemers hun winkel kunnen
bevoorraden.
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5 De gewenste situatie
De gemeente Haarlem geeft in de Structuurvisie Haarlem haar doelstelling voor 2040:
“… Haarlem wil binnen de regio een aantrekkelijke, gezonde en bereikbare stad zijn. Een stad met
een prettige openbare ruimte. Een stad die de Haarlemmers en bezoekers verbindt met elkaar, het
buitengebied en de natuur. Haarlem wil ook een welkome stad zijn voor bezoekers. Haarlem is
economisch en sociaal sterk verbonden met de regio. Dat vereist een slimme afhandeling van
regionale verkeersstromen en goede verbindingen voor voetgangers, fietsers, openbaar vervoer en
autoverkeer …”
Autoluw
Sinds 1995 heeft de gemeente in verschillende visies bepaald dat het centrum ‘autoluw’ zal
worden. Dat voornemen is in 2005 bevestigd en recent in 2017 opnieuw vastgelegd in de
Structuurvisie Openbare Ruimte, met een looptijd tot 2040.

Belangrijke uitgangspunten zijn:
Bewoners
• Bewoners hebben recht op een goede en duurzame woonomgeving. Dat betekent onder andere
voldoende ruimte en groen en met een milieukwaliteit die ruimschoots aan alle normen voldoet.
• Veel huizen in de wijk hebben geen buitenruimte. Dat is een extra argument voor een kwalitatief
hoogwaardige openbare ruimte waar geleefd kan worden.
• De wijk is versteend met smalle (veelal Middeleeuwse) straatjes. Bij de juiste keuzes ontstaat
ruimte voor meer groen.
Bezoekers
• Haarlem is een aantrekkelijke stad voor de inwoners en ‘mensen van buiten’ en wordt veel
bezocht. Dat heeft ook een zakelijk belang, want de bezoekers dragen bij aan een goed
voorzieningenniveau. Het is belangrijk dat ook gasten zich prettig voelen. Ook zij hebben baat bij
veilige slentergebieden. Ze komen in onze visie in de stad met goed functionerend openbaar
vervoer en makkelijk te bereiken parkeergarages.
Ondernemers:
• Zijn een belangrijke speler om de stad te laten bruisen.
• Hebben belang bij een leefbare openbare ruimte waarin bewoners en bezoekers zich prettig
voelen.
• Moeten kunnen rekenen op ordentelijke bevoorrading binnen kaders (tijd, omvang, duurzaam en
milieuvriendelijk).
Verkeer en vervoer algemeen
• Het is gewenst dat minstens 80% van de bezoekers per OV, fiets of lopend naar het centrum
komt. In het centrum krijgen openbaar vervoer, fiets, voetgangers en bevoorrading (binnen
kaders) de ruimte. Doorgaand autoverkeer wordt uit de kern van het centrum geweerd, omdat
het de doorstroming hindert en de ruimte sterk belast;
• R-Net/Connexxion is in het centrum in aantallen passagiers de belangrijkste busverbinding en
verdient ruimte; we bepleiten het zoeken naar oplossingen die een efficiënt (H)OV biedt en
tegelijk de hinder (trillingen, lawaai en fijnstof), in het centrum beperkt, zoals de inzet van
elektrisch vervoer, vertramming of deels ondergrondse verbindingen.
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•

Aan de randen van de stad komen ov-haltes plus P&R-terreinen beschikbaar. Bezoekers komen
met een goedkope dagkaart voor parkeren en reizen comfortabel in de stad. Kiezen bezoekers
toch voor de auto, dan worden ze met een helder verwijssysteem naar vrije plekken in
parkeergarages geleid. De tarieven zijn hier aanzienlijk lager dan bij straatparkeren. Bezoekers
weten dat, dankzij een heldere informatievoorziening.

Fiets
• Er komen goede fietsparkeervoorzieningen bij de OV-transferpunten Gedempte Oude Gracht en
Houtplein (nu Tempeliersstraat). Deze punten zijn naast het station belangrijk belangrijke OVtransferpunten;
• Fietsers kunnen hun rijwiel veilig kwijt in de buurt van hun bestemming;
• Er is voldoende fietsparkeerruimte, zodat stoepen vrij blijven voor rolstoelen, kinderwagens,
skaters, etc.
Vrachtverkeer
• De maximaal toelaatbare lengte van vrachtwagens wordt afgestemd op het wegprofiel;
• Bevoorrading/distributie wordt slimmer opgezet. Er wordt met voorrang een systeem van
stedelijke distributie in de wijk gerealiseerd.
• (Grote) dieselvoertuigen zijn ongewenst

Figuur: Uit onze eerste enquête

Vrachtverkeer/bevoorrading; wat wijkbewoners vinden
Waarom rijden hier überhaupt nog grote oude rokende dieselvrachtauto's voor bevoorrading?
Die vrachtauto’s zijn heel gevaarlijk voor kinderen die ’s ochtends naar school gaan op de fiets.

Wijk
• Woonstraten zijn primair voor bewoners (lopen, spelen, fietsen) en op termijn vergaand
autoluw. Wijkbewoners kunnen met hun parkeervergunning (vóór 2022) op straat parkeren
(stadsbezoekers gaan naar de parkeergarages) en ten tijde van een autoluwe wijk parkeren
bewoners tegen een aantrekkelijk tarief in de parkeergarages. Initiatieven zoals autodelen
worden gestimuleerd;
• De route Botermarkt/Barrevoetestraat is na 11.00 voor alle autoverkeer gesloten; voor de korte
termijn kiezen we voor een knip ter hoogte van de Gedempte Voldersgracht;
• De Vijfhoek kent twee “Gebiedsontsluitingswegen” (de Raamvest en de Wilhelminastraat). Deze
zijn bovenwijks (vooralsnog 50 km/uur voor auto’s).
Met uitzondering van de gebiedsontsluitingswegen is de maximum snelheid overal 30 km/uur. Waar
nodig wordt het profiel van de straten op deze snelheid aangepast opdat handhaving mogelijk zal
zijn.
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Auto's; wat wijkbewoners vinden
Houd parkeren alleen voor vergunninghouders (incl. mensen met een bezoekerskaart).
Als iedere garagebezitter z'n 2e auto op ’het niet-parkerenkruis voor z’n garage zet, scheelt dat parkeerplekken voor overige
bewoners! Op de Ged. Raamgracht al zo’n 19.
Auto's van bezoekers zijn het probleem.
Geef bij aankoop bij de middenstand een deel van de kosten voor de parkeergarage terug.
Een schouwburgkaartje moet korting geven op parkeren in de garage
Ik ben echt niet zo stom om een auto te willen hebben. Greenwheels is prima.
Ik heb geen auto meer. Waarom ziekmakend fijnstof en CO2, etc. uitstorten over zo'n mooi historisch stuk Haarlem dat
bovendien dichtbevolkt is.
In een gemeentelijke visie stond een ondergrondse parkeergarage Wilsonsplein. Nu is daar een rioolbassin gekomen.
Auto's moeten algeheel verboden worden in kleine smalle straatjes. Het is er anders onveilig.
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6 Probleemlocaties: Botermarkt/Barrevoetestraat/Keizerstraat

6.1 Inleiding
De Botermarkt, Barrevoetestraat en Keizerstraat vormen samen een belangrijke route voor fietsers
en voetgangers. De Botermarkt is belangrijk voor de horeca en de markt. Naast woningen zijn er
vooral ook winkels gevestigd. Bevoorrading is essentieel.
De route wordt ook gebruikt voor verkeer uit enkele andere straten in de Vijfhoek en als sluiproute
tussen de Gedempte Oude Gracht en de Wilhelminastraat.
Te behouden kernwaarden zijn:
• Activiteiten: winkelen, markt, eten, drinken (terrasjes/gezelligheid);
• Bewegingen: wandelen, fietsen;
• Toegang voor nooddiensten, bevoorrading, (vuil) afvoer, fietsenstalling.

Figuur: Uit onze eerste enquête

6.2 Probleem
De Barrevoetestraat en Keizerstraat zijn naar de normen van nu 2,5 tot 3 meter te smal: er gebeurt
teveel op te weinig ruimte. Dat probleem is verergerd doordat auto’s gemiddeld breder zijn
geworden en het aantal bakfietsen groeit. Er is op de route sprake van veel verkeersbewegingen. Er
zijn conflicten tussen fietsers, voetgangers, autoverkeer en bevoorrading. Dit wordt versterkt door de
aanwezigheid van parkeerplaatsen waar vaak lang wordt geparkeerd. Ook de stoepranden en andere
obstakels op de te smalle stoepen zijn een probleem.
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De Keizerstraat heeft zelfs geen fietsstrook. Fietsers
wijken veelvuldig uit naar het trottoir.
Op de Botermarkt is weinig (’s avonds en ’s nachts
geopende) stallingsruimte voor fietsen. De aanrijdroute is
problematisch. Met name op de hoek Botermarkt/
Barrevoetestraat staan vaak foutparkeerders.
Laden en lossen vindt vaak op straat plaats, want de
meterplaatsen zijn vrijwel permanent bezet door langparkeerders. Daardoor wordt de doorstroming gehinderd,
ondanks frequente handhaving op drukke tijdstippen.

6.3 Maatregelen

Een indicatief toekomstbeeld
Vanwege lage kosten snel te realiseren:
• Weren doorgaand autoverkeer met ‘een knip’ in de route;
• Meer ruimte voor fietsers door omzetten van een deel van de parkeerplaatsen in kort parkeren
(max 30 minuten) en laad- en losplaatsen en een ander deel te benutten voor fietsklemmen op
parkeerplaatsen;
• Lang-parkeren voorlopig nog toestaan buiten winkelopeningstijden;
• Opheffen van parkeerplaatsen in de Keizerstraat zodat er ruimte voor fietsers ontstaat.
Later:
• Meer vrije ruimte maken op de “kop” van de Botermarkt voor fietsers en voetgangers;
• Grote bewaakte fietsenstalling realiseren;
• Verplaatsen viskraam/oliebollenkraam i.v.m. verkeersveiligheid;
• Herprofilering:
o Voetpaden/stroken omzetten naar minimaal 2 meter;
o Fietsstrook van minimaal 1,75 meter de stad in;
o Volledig opheffen van de parkeervakken. Snel laden/lossen op suggestievakken.
• Na 11.00 uur voor autoverkeer verboden. Sleutelpalen plus strikte ontheffingsmogelijkheden
conform “Autoluw-beleid” van de gemeente.
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6.4 Verandering rijrichting
Met een ‘knip’ in de route Botermarkt-Barrevoetestraat-Keizerstraat kan doorgaand verkeer worden
geweerd. Hierbij wordt de rijrichting van de Keizerstraat omgedraaid.

Een andere mogelijkheid is het geheel omdraaien van de rijrichting.

6.5 Aanpassing Botermarkt
Ook de aanpassing van de inrichting van de Botermarkt is een onderzoek waard. Nu rijdt het
marktverkeer, na de markt, nog door de wijk. Dat kan worden voorkomen door zowel het in- als het
uitrijden van marktverkeer rechtstreeks bij de Gedempte Oude Gracht te laten plaatsvinden. In een
volgende fase zou de hele Botermarkt een vlak wegdek kunnen krijgen, eventueel deels afgeschermd
met verwijderbare paaltjes. Dit levert veel manoeuvreerruimte op en geeft meer mogelijkheden voor
de markt en de horeca.

16

7 Probleemlocaties: Gedempte Voldersgracht/Zuiderstraat

Belangrijke kernwaarden zijn hier wonen, winkelen, horeca, uitgaan, publieksfunctie gemeente
Haarlem. Het huidige Raaksgebied is in de periode 1989 – 2006 ontwikkeld. De behoefte winkelen,
horeca en kantoren was destijds minder duidelijk. De behoefte aan laad-en losruimte daarmee ook.
Het gebied heeft een aantal verkeerskundige problemen:
• De laad- en losruimte is met name in de ochtenduren te beperkt en aan de Raaks bovendien
gedeeltelijk beschikbaar (naar de mening van die ondernemer) voor 1 ondernemer (AH)
• De routing van het vrachtverkeer voor laden- en lossen is niet optimaal: het verkeer gaat door
woonstraten en hierdoor raken gevels en trottoirs (Zuiderstraat, Keizerstraat) beschadigd;
• Er is geluidsoverlast door stilstaande vrachtwagens met permanent draaiende koeling;
• Er zijn conflicten tussen (vracht)auto’s onderling en met fietsers;
• Auto’s rijden zich vast bij de Jopenkerk, omdat daar het tweerichtingsverkeer ophoudt;
• De geprojecteerde fietsroute (Raaks-Raamsingel-Tempelierstraat) is niet uit de verf gekomen.

Figuur: Uit onze eerste enquête

Gewenste maatregelen zijn:
• Een verbod voor vrachtverkeer in de Zuiderstraat en de Gedempte Voldersgracht middels een
verbodsbord en handhaving ‘Verboden voor vrachtverkeer’ Ontheffing voor vuilnisauto’s,
brandweer, verhuizing, etc.
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•

Inrijverbod (eenrichtingsverkeer) Gedempte Voldersgracht vanaf Barrevoetestraat of vanuit de
Zuiderstraat.
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8 Probleemlocaties: Nieuwe Kerksplein en omgeving

Kernwaarden
• Zeer mooi plein met bomen; omgeven door monumenten
• Een eeuwenoude en unieke kerk; die ook veel toeristen trekt.
• Restaurants met een zeer lange staat van dienst
• Eén van de weinige grotere open, en openbaar toegankelijke, ruimtes van de wijk
Problemen
• Toevoerwegen (Nieuwe Raamstraat en Doelstraat) zijn te smal. Auto’s hinderen niet alleen
elkaar, maar meer nog fietsers en voetgangers;
• Er zijn (letterlijk) rondrijdende bezoekers op zoek naar parkeerplaatsen (die zelden vrij zijn);
• Auto’s en scooters komen, tot in de nacht, voor coffeeshop “The Lounge” en zoeken een
parkeerplek (vaak dubbel parkeren met draaiende motor);
• Er is sluipverkeer richting de Botermarkt;
• Ondanks een verbod (max. 7,5 m) rijden vrachtwagens zich via het plein dagelijks vast op de
hoeken van de Lange Annastraat;
• Fietsers en scooters mijden de drukke Gierstraat, maar hebben geen goed alternatief.
Gewenst
• Het (middeleeuwse) stratenpatroon beperkt de maximaal toelaatbare afmetingen van
gemotoriseerd verkeer. Daarom:
o Een verbod voor vrachtauto’s op de hoek
Gedempte Raamgracht/Doelstraat;
o Stimuleren dat grotere bestelbussen de
ruimere route Doelstraat/Lange Raamstraat
(1) nemen;
o Overig verkeer kan ook de hoek
Doelstraat/Lange Annastraat kiezen (2);
o Enkele aanpassingen aan de bochten
(stoepbanden, paaltjes).
o Ontheffing voor vuilnisauto’s, verhuizers en
andere grotere vrachtauto’s om door de
Nieuwe Raamstraat het Nieuwe Kersplein op
te rijden;
o Extra laad- en losplaatsen reserveren voor
busjes en dienstverleners (max. 30 minuten)
• Beperking hinder voor fietsers en voetgangers in de Nieuwe Raamstraat;
o Eenrichtingverkeer in de Nieuwe Raamstraat richting Nieuwe Kerksplein
o Omdraaien rijrichting aan de zuid- en oostzijde Nieuwe Kerksplein
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•

Geen sluipverkeer, geen zoekverkeer
o Andere parkeerplaatsen dan laad- en losplaatsen uitsluitend voor vergunninghouders.

Resulterende voorkeurroutes voor auto, fiets en voetganger
Nieuwe Kerksplein; wat wijkbewoners vinden
Parkeervakken aan de oostzijde opheffen. Ze ook lager maken, waardoor je over de auto’s heen kijkt
Toegang Nieuwe Kerksplein met beweegbare paaltjes afsluiten (bij de Doelstraat, Nieuwe Raamstraat). Auto’s alleen toegang
met toegangspasjes.
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9 Probleemlocaties: Breestraat en omgeving

Problemen
De indeling van de Tuchthuisstraat is nog ongeveer gelijk aan het ontwerp van 35 jaar geleden. Het is
een romantische straat, populair bij toeristen. De straat is 5 meter breed en de meeste bewoners
hebben bergruimte. De aansluitende Lange Annastraat is gemiddeld 1m smaller. Op de kop is deze
maar 3,3 meter breed met bovendien een bocht. De bewoners hebben vaak geen bergruimte en hun
fietsen staan op straat. Verrommeling van de straat is het gevolg.
Sluipverkeer gaat via de Tuchthuisstraat naar de Botermarkt. Bestelbusjes staan stil in de straat, nabij
de Doelstraat, Korte Gierstraat en Breestraat. Soms tientallen uren per week. Om de venstertijden
voor laden- en lossen van de Gierstraat te omzeilen of omdat er geen vrije laad- en losplaats is
(besteldiensten). Scooters en fietsers nemen deze route om de drukke Gierstraat te vermijden. Maar
vaak moeten ze afstappen doordat deze route wordt geblokkeerd door.
Vastgereden vrachtwagens moeten regelmatig honderden meters achteruit om weg te komen. Het is
geen wonder dat gevels (Beschermd stadsgezicht/Rijksmonumenten) beschadigd raken. Een enkele
paal wordt wekelijks omver gereden. Sommige palen veroorzaken vooral hinder en een aantal is al
weggehaald.
Gewenst
• Voorkomen van sluipverkeer door autoluwe
Botermarkt en Keizerstraat;
• Vrachtwagenverbod bij Doelstraat;
• Breestraat autoluw tussen Gierstraat en Lange
Annastraat: verplaatsen beweegbare paal naar
hoek Lange Annasstraat. Pasje of ontheffing voor
bewoners/bedrijven;
• Fietsenstalling voor bewoners, bijvoorbeeld stalling
Botermarkt met 24-uurs pasje.
• Drapenierstraat: Omkeren rijrichting. Bij het
autoluw maken van de Barrevoetestraat is het
omkeren van de rijrichting van de Drapenierstraat
een mogelijke vervolgstap. Consequentie is dat verkeer voor Vlamingstraat via de Doelstraat en
Lange Raamstraat gaat rijden. Alternatief is de Drapenierstraat de status woonerf (verboden voor
auto’s) te geven.
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10 Probleemlocaties: Gierstraat

De Gierstraat is al sinds mensenheugenis een doorgaande route. Auto’s en scooters rijden
tegenwoordig om. Nu is het een aantrekkelijke winkelstraat. Fietsers hebben weinig alternatieven, of
het moeten de smalle woonstraten zoals de Lange Annastraat zijn. Bij de Botermarkt is de straat nog
redelijk breed, maar verderop is het dringen. Met de komst van Hudson’s Bay wordt dat sterker.
Problemen
• Gedrang van veel voetgangers en fietsers tijdens winkelopeningstijden;
• Weinig ruimte voor uitstallingen (vaak nu uitstallingen op ‘trottoir’) en bevoorrading winkels;
• Geen goed alternatief voor met name fietsers.
Gewenst
• Geen uitstallingen op het trottoir zolang er wordt gefietst;
• Meer bebording “voetgangerstraat, fietser te gast”;
• Afsluiten voor fietsers bij winkelopenstelling;
o Gierstraat
o Grote Houtstraat vanaf Raamvest tot Proveniershof.
Langere termijn
• Optimaliseren alternatieve routes voor fietsers en scooters
tussen Tempelierstraat en Raaks. (Ook zonder afsluiting zal
dit de druk van fietsverkeer door de Gierstraat verlichten):
o Fietsers vanuit het Zuiden buigen reeds af bij Albert
Heijn en gaan via Gedempte Raamgracht/Gedempte
Voldergracht richting Raaks;
o Eenrichting voor auto’s Gedempte Voldersgracht
noordzijde;
o Autoluwe Lange Annastraat, Tuchthuisstraat,
Gasthuisstraat; dus ook geen bevoorrading vanuit
deze straten.
o Een fietsbrug bij de Raamvest in het verlengde van
de Gedempte Raamgracht.
Gierstraat; wat wijkbewoners vinden
Op zaterdag (en eventueel vrijdag) afsluiten. Ze fietsen er als gekken.
Fietsers moeten geheel uit de winkelstraten tijdens openingstijden.
Uitgestalde/geparkeerde fietsen op het trottoir hinderen vaak de voetgangers.
Er is veel irritatie tussen fietsers/voetgangers door onduidelijkheid. Maak een fietsstrook.
Fietsers en wandelaars moeten beter rekening met elkaar houden.
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11 Probleemlocaties: Verwulft/Gedempte Oude Gracht

De gemeente wil de voetgangersteek Grote Houstraat/Verwulft verbeteren. Er zijn aldaar diverse
verkeerslichten voor fietsers, voetgangers en overig verkeer, maar deze ontbreken echter bij de
oversteek ter hoogte van de Gierstraat/Koningstraat. Terwijl de situatie hier gevaarlijk en
gecompliceerd is: er slaat verkeer af naar de Botermarkt en er komt verkeer de kruising op vanuit de
Koningstraat. Tegelijk is het een drukke voetgangersverbinding tussen de ‘Gouden Straatjes’. De
komst van Hudson’s Bay zal de drukte vergroten. Er zijn dan ook maatregelen nodig, waarbij het
realiseren van een zebra voor de hand ligt. Mogelijk kan het verkeerslicht worden geschakeld in één
groene golf voor al het verkeer op het Verwulft.
Ook de oversteek van de Jacobijnestaat naar de Drossestraat vraagt aandacht. Dit is de looproute van
het centrum naar de Raaks-garage. Ook hier is de voetganger bij het oversteken onbeschermd en zou
een voetgangersoversteekplaats de veiligheid verbeteren. Mogelijk levert dit enkele seconden
vertraging op voor het busvervoer en zal de provincie Noord-Holland hier als concessieverlener
bezwaar tegen maken. Veiligheid van voetgangers in het centrum gaat echter voor, schrijft de
gemeente in haar beleidsnota’s.
Op een deel van de Gedempte Gracht/Verwulft is 30 km/uur de maximumsnelheid. Er zijn sterke
aanwijzingen dat veel verkeer zich niet aan houdt. De snelheid wordt niet gehandhaafd, omdat de
weg niet op deze snelheid is ingericht. Handhaving (en dus het zo nodig aanpassen van het
wegprofiel) zijn dringend noodzakelijk, want de buslijnen doorkruisen via de Gedempte Oude Gracht
een flink deel van het autoluwe centrum. Volgens vele gemeentelijke visie- en beleidsdocumenten
hebben voetganger en fietser hier voorrang boven ander verkeer. De veiligheid van de voetganger en
de fietser moeten dus prioriteit krijgen boven de ritduur van het openbaar vervoer.
Het Verwulft; wat wijkbewoners vinden
De oversteek van Koningsstraat naar Gierstraat is levensgevaarlijk.
Maakt een veilige oversteek (zebrapad) op de Gedempte Oude gracht voor de kruising Jacobijnestraat - Drossestraat
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12 Verkeerscirculatie
12.1 Inleiding

Eerder zijn enkele alternatieven voor de verkeerscirculatie op specifieke locaties uitgewerkt. Dit
hoofdstuk bundelt die oplossingen in overzichtskaarten.
Samengevat gaat het om de volgende maatregelen:
• Autoluwe Botermarkt en Barrevoetestraat;
• Opheffen lang parkeren in de Barrevoetestraat gedurende winkeltijden;
• Een fietsroute in de Keizerstraat door geheel opheffen van de parkeerplaatsen;
• Eenrichtingverkeer in Nieuwe Raamstraat;
• Eenrichtingverkeer in Gedempte Voldersgracht tussen Zuiderstraat en Keizerstraat;
• Op (hoofd-) fietsroutes vereiste ruimte (1,75 m) voor fietsers beschikbaar maken;
• De wijk uitrijden heeft voorrang boven de wijk inrijden;
• Quick wins benutten: tijdelijk goedkope suboptimale alternatieven overwegen als vanwege
kosten een langere termijn oplossing nog niet mogelijk is.
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12.2 Denkbare verkeerscirculatie auto’s

•
•
•
•
•
•

Botermarkt en Barrevoetestraat na 11.00 uur autoluw;
Eenrichtingverkeer Nieuwe Raamstraat en Ged. Voldersgracht (tussen Zuiderstraat en
Keizerstraat);
Omdraaien rijrichting Nieuw Kerksplein (zuidzijde);
Omdraaien rijrichting Drapenierstraat (alternatief autoluw maken);
Afsluiten Prins Hendrikbrug voor auto’s;
Inrijverbod Alexanderstraat (Oostzijde) vanaf Wilhelminastraat.
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12.3 Denkbare routes fietsverkeer

Wielrijders kiezen de snelste route (niet de kortste). Dat geldt sterker voor brommers dan fietsers.
Obstakelvrije routes zijn van belang. Fietsers en brommers zijn afkomstig uit de hele stad en uit
randgemeenten. Er zijn er veel fietsbewegingen via de bruggen over de Leidsevaart en de Raamvest.
De belangrijkste verplaatsingen lopen tussen deze bruggen en de winkelcentra (blauw).
Maatregelen voor fietsen, snor- en bromfietsen:
• Fietsroute Botermarkt-Barrevoetestraat-Keizerstraat creëren door autoluw maken en creëren
van een fatsoenlijke fietsroute;
• Eenrichtingverkeer voor auto’s in Nieuwe Raamstraat. Dit verbetert de route Leidsebuurt-Ged.
Raamgracht-Grote Houtstraat. Fietsers rijden aantrekkelijk heen via de Doelstraat en terug via
het Nieuwe Kerksplein, in beide gevallen zonder tegemoetkomende auto’s;
• Optimaliseren fietsroute Gedempte Voldersgracht/Gedempte Raamgracht;
• Eenrichtingverkeer voor auto’s Gedempte Voldersgracht Noordzijde;
• Brug over de Raamvest in het verlengde van de Gedempte Raamgracht (bij de gemeente reeds in
studie geweest). Als alternatief voor een fietsvrije Gierstraat.
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12.4 Routes Voetgangers

Voetgangers lopen de kortste route. De belangrijkste routes zijn hierboven gevisualiseerd. Ze gaan
meestal over te smalle of erg schuine stoepen. Met name Botermarkt-Barrevoetestraat-Keizerstraat,
Doelstraat, Nieuwe Raamstraat en de hoek Lange Annastraat/Breestraat zijn knelpunten.
Verbeterpunten voor voetgangers:
• Voetgangersroute Botermarkt-Barrevoetestraat-Keizerstraat verbeteren door autoluw maken
van de Barrevoetestraat;
• Eenrichtingverkeer Nieuwe Raamstraat (Doelstraat “heen”, Nieuwe Kerksplein “terug”; zie ook
“fietsen”);
• Langere termijn: Aanvullende routes zoals een brug bij Raamvest.
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Bijlage 1: Straatprofielen
De straatprofielen die we in de wijk onderscheiden zijn:
• (Woon) straat zonder autoverkeer;
• (Woon) straat met auto’s zonder parkeren;
• (Woon) straat met auto’s en parkeren;
• Wijkontsluitingsstraat (ontsluiting, bedrijven, auto parkeren);
• Winkelstraat;
• Hoofdwegen (gebiedsontsluitingsweg; 50 km).

Woonstraat zonder auto’s
Beschrijving
Zeer smalle straat. Autoverkeer is ongewenst en niet mogelijk. Er zijn geen noemenswaardige
conflicten. Afsluitende palen hebben hun functie verloren. De status (voetgangersgebied) is niet
altijd duidelijk. Verblijven en spelen kan onbelemmerd.
Gewenste situatie (korte termijn)
Formeel status geven van voetgangersgebied waar dat nu niet het geval is.
Maatregelen
• Bordjes voetgangersgebied bijplaatsen;
• Als mogelijkheden zich voordoen buurtfietsenstallingen realiseren. Goede communicatie over de
mogelijkheden;
• Goede handhaving op stallingsgedrag (zoals het nu bij het station gebeurt).
Straten
Breestraat (gedeeltelijk), Doelenplein, Drapenierstraat, Gasthuisstraat, Kerkstraat, Korte Gierstraat,
Korte Houtstraat, Korte Annastraat, Oude Raamstraat, Popelingstraat, Wester Bogaardstraat.

Woonstraat met auto’s zonder parkeren
Beschrijving
De straten zijn belangrijk voor voetgangers. Ze worden ook gebruikt voor (brom)fietsende bezoekers
die in de winkelstraten niet (meer) mogen rijden. In de smalste straten drukken auto’s fietsers en
voetgangers aan de kant. Palen, fietsen en objecten maken de uitwijkruimte gering en
onoverzichtelijk. Autoverkeer langer dan 6 meter rijdt zicht vast.
Gewenste situatie
Auto- en bromfietsluw.
Maatregelen
• Alleen bestemmingsverkeer toegestaan;
• Auto’s langer dan 6 meter niet toestaan;
• Bromfietsen niet toestaan;
• Fietsenstallingen voor bewoners realiseren.
Straten:
Breestraat (gedeeltelijk), Lange Annastraat, Lange Bogaardstraat, Lange Raamstraat, Tuchthuisstraat,
Vlamingstraat
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Woonstraat met autoverkeer en parkeren
Beschrijving
• Smalle woonstraat met autoverkeer en parkeren. Dit parkeren is bij de herprofileringen (1981,
1983) gerealiseerd ‘waar het kon’. Er was destijds ca. 70% minder ruimte in garages en er waren
meer bedrijven die afhankelijk waren van bereikbaarheid door bezoekers;
• De minimale straatbreedte is ca. 8 m. Speelmogelijkheden voor kinderen en ruimte voor
voetgangers zijn veelal marginaal. Aanwezige bedrijven zijn kleinschalig. Er zijn relatief veel
parkeer- en rijbewegingen van bezoekers. Parkeren is “een oefening voor gevorderden”.
Gewenste situatie
Ruimte in de straat maken. Parkeren in beginsel voor bewoners. Geen lang parkeren door bezoekers
ten oosten van de Wilhelminastraat.
Maatregelen (korte termijn)
• 60% van de parkeerplaatsen uitsluitend met vergunning/ontheffing;
• Ca. 20% van de parkeerplaatsen voor laden en lossen. Betaald max. 30 minuten. Dit aangeven bij
de ingangen van de wijk en verwijzen naar (goedkopere) parkeergarages;
• Een deel van de parkeerplaatsen omzetten naar fietsklemmen; dit per straat nader af te
stemmen.
• Oostelijk van de Gedempte Raamgracht alleen bestemmingsverkeer.
Straten
• Oostelijk van de Wilhelminastraat (geen lang parkeren bezoekers): Doelstraat, Korte Lakenstraat,
Lange Lakenstraat, Nieuwe Kerksplein, Nieuwe Raamstraat, Sophiaplein, Sophiastraat,
Wilsonsplein, Wolstraat;
• Westelijk van de Wilhelminastraat (ook lang parkeren voor bezoekers): Alexanderstraat,
Oranjekade.

Wijkontsluitingsstraat
Beschrijving
Bredere straat, belangrijk voor ontsluiting van de wijk. Naast woningen ook bedrijven en opslag.
Doorgaand verkeer is 24 uur per dag noodzakelijk. Parkeerbewegingen veroorzaken hier relatief
weinig overlast. Trottoirs zijn vaak slecht begaanbaar (vooral) vanwege gestalde fietsen.
Gewenste situatie
Meer stallingsruimte fietsen.
Maatregelen
10% van de parkeerplaatsen omzetten naar fietsklemmen.
Straten
Gedempte Raamgracht, Gedempte Voldersgracht, Gedempte Oude Gracht, Verwulft.
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Winkelstraat (incl. markt/horeca)
Beschrijving
Winkelstraat. Wonen overwegend in bovenwoningen. Bevoorrading voor 11.00 uur. Het beleid is niet
eenduidig (de Gierstraat is heel anders ingericht dan de route Botermarkt/Barrevoetestraat/Keizerstraat).
Gewenste situatie
Aanpassen Botermarkt/Barrevoetestraat/Keizerstraat.
Maatregelen (korte termijn)
‘Gelijktrekken’ van onderstaande winkelstraten. Prioriteit voor Botermarkt/Barrevoetestraat/Keizerstraat.
Straten:
Botermarkt/Barrevoetestraat/Keizerstraat, Boereplein, Doelstraat, (Gedeeltelijk) Gierstraat, Grote
Houtstraat, Hortusplein.

Gebiedsontsluitingsweg
Beschrijving
Ontsluitingswegen voor de Binnenstad. Belangrijk voor bedrijven. Door de brede opzet zijn er relatief
weinig conflicten tussen de verkeerstromen. (Auto)verkeer veroorzaakt belasting op de wijk (geluid,
fijnstof, druk op andere straten, parkeren).
Gewenste situatie
In principe ongewijzigd.
Maatregelen (korte termijn)
Herijking milieustudies en eventuele vervolgmaatregelen.
Straten
• Wilhelminastraat en Raamvest.
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Straatprofielen toegepast
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Indeling Vijfhoek, Raaks en Doelen in zones
Globaal kunnen we een zoneverdeling onderscheiden in woon- en winkelgebieden. Op een zone is
in grote lijnen hetzelfde beleid van toepassing. Niet per straat afzonderlijk wordt beleid ontwikkeld.
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Bijlage 2: (H)OV-transferpunten en fietsparkeren
De wijk Vijfhoek, Raaks, Doelen kent twee belangrijke OV-Transferpunten:
•
•
•

Gedempte Oude Gracht/Verwulft (centrumhalte)
Raaksbruggen/Wilhelminastraat
Tempelierstraat/binnenkort Houtplein (buitenwijks)

De lijnen en haltes verwerken grote aantallen reizigers, zowel lokaal als regionaal. Deze punten zijn
matig ontwikkeld, deels door gebrek aan ruimte, deels door gebrek aan investeringen.
De lijnen rijden nu allen van begin- naar eindpunt en dat gegeven levert een hoge concentratie van
grote voertuigen in het drukke centrum op. Op termijn zou gedacht kunnen worden aan regioliners
die met hun route buiten het centrum eindigen. Vanaf dat transferiumpunt rijden vervolgens
(kleinere) elektrische bussen hoogfrequent door het centrum.
In het centrum ontbreekt nu wachtruimte bij de haltes en de fietsenstalling beperkt zich tot wat
klemmen. De doorontwikkeling van hoogwaardig openbaar vervoer stagneert feitelijk al jaren. In alle
(formele) varianten is de voorkeur uitgesproken voor doorontwikkeling van de halte Gedempte Oude
Gracht. Het is logisch hier fietsenstallingen te concentreren. In onze visie beschikt een OV-halte in
het centrum/transferpunt over voorzieningen zoals:
•
•
•
•
•

Verwarmde wachtruimte;
24 uurs catering. Minimaal koffie, thee,
broodjesautomaat;
Een (ondergrondse) fietsenstalling, gratis,
18/24 uur/dag open (ook voor bewoners);
OV-fietsen c.q. deelfietsenverhuur en
fietsreparatie;
Bagagedepot, pakjes ophaalservices, e.a.
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Bijlage 3: Enquêtes
We hebben twee enquêtes gehouden.
De eerste enquête was met name bedoeld om te beoordelen of de concept-visie begrijpelijk was en
helder aangaf wat er beoogd werd. Zo heeft de uitslag van deze eerste enquête de presentatie
opgeleverd die tijdens de twee verdiepingsbijeenkomsten in Restaurant ‘de Wandelaar’ is gegeven.
Zo’n 98 wijkbewoners hebben deze eerste (digitale) enquête ingevuld.
De tweede enquête (digitaal en op papier huis-aan-huis bezorgd) leverde een respons op van 181
deelnemers. Deze enquête had tot doel te bezien hoe bewoners en ondernemers aankijken tegen de
plannen van de werkgroep verkeersvisie.
Hierna gaan we samengevat in op de bevindingen van deze tweede enquête. De volledige
enquêteresultaten zijn bij de wijkraad op aanvraag beschikbaar.

Samenvatting tweede enquête
Verslag, significantie en stellingen
Samenstelling buurt (CBS 2016)
Inwoners
Huishoudens

2995
1800

1 persoons huishouden
Gemiddelde grootte

57%
1,7

Personenauto’s per huishouden
Personenauto’s totaal
Bedrijfsauto’s

0,5
950
90

<15
15 – 25
25-45
45-65
65>

11%
10%
40%
27%
12%

34

Samenstelling van de groep respondenten
Er zijn 181 respondenten die de enquête hebben ingevuld. Onder hen waren 172 bewoners, 4
ondernemers en 5 mensen die zowel bewoner als ondernemer zijn in de wijk. Dit betekent dat
ongeveer 5,9% van de bewoners de enquête heeft ingevuld. Deze mensen waren gemiddeld 54,1 jaar
oud. Wanneer dit vergeleken wordt met de bewoners verdeling in de wijk (CBS, 2016) dan wordt de
volgende tabel gevonden:

<15
15 – 25
25-45
45-65
65>

CBS 2016
11%
10%
40%
27%
12%

Enquête
0%
1.7%
22.7%
48.6%
24.9%

Waar het achterblijven van de jongeren groepen verklaard kan worden (een peuter zal deze enquête
immers niet invullen) is vooral de groep 25-45 ondervertegenwoordigd en de groep 45-65
oververtegenwoordigd.
Deze respondenten woonden met gemiddeld 2,1 persoon in een huis wat duidelijk meer is dan het
CBS cijfer van 1,7. Ook is het aantal 1 persoonshuishouden 33% tegenover 57% volgens de
statistieken van het CBS.

Het aantal ondernemers dat gereageerd heeft op de enquête is laag (4). Het aantal winkeliers in de
wijk is moeilijk te bepalen door een combinatie van geregistreerde ZZP-ers, winkeliers en andere
ondernemers die gevestigd zijn in de wijk. Het is wel aannemelijk dat 4 ondernemers en 5 bewoners
+ ondernemers niet de belangen van deze groep voldoende weergeven.
De mensen die de enquête hebben ingevuld wonen verspreid over de wijk. Dit is via de postcode
aangegeven op de kaart hieronder:
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De cijfers bij de markeringen betekenen dat meer mensen met deze postcode de enquête hebben
ingevuld.
Er zijn 4 zeer betrokken Haarlemmers uit andere buurten die ook de enquête hebben ingevuld:
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Respondenten genoeg?
Volgens het CBS (2016) zitten er 715 geregistreerde bedrijven in de wijk. Hiervan hebben 9 mensen
gereageerd. Dit is niet voldoende voor een representatief beeld. Echter, het aantal bedrijven kan een
vertekend beeld geven maar wanneer bijvoorbeeld alleen de ‘handel en horeca’ (225 bedrijven, CBS
2016) gebruikt wordt is het aantal ondernemers wat heeft gereageerd nog steeds veel te weinig.
Volgens het CBS wonen er 2995 bewoners in de wijk en was 11% hiervan onder de 15. Wanneer
aangenomen wordt dat de buurtbewoners onder de 15 niet de enquête zouden kunnen invullen was
de groep mogelijke respondenten 2666.
Bij het berekenen van de steekproefgrootte is gekozen voor een betrouwbaarheidsniveau van 95%
en een spreiding van 50%. Dit vertelt hoe zeker we kunnen zijn van de foutmarge. Het
betrouwbaarheidsniveau geeft weer hoe vaak het werkelijke percentage van de respondenten een
antwoord zou kiezen dat binnen de foutmarge ligt. Het kan ook worden beschreven als het
vertrouwen dat de antwoorden die de respondenten hebben gegeven correct is. De spreiding van
50% is gekozen omdat er geen voorgenomen idee is over de uitslag.
De foutmarge is het gebied waarbinnen het antwoord kan variëren. Wanneer een marge van 5%
aangehouden wordt en bijvoorbeeld 50% van de respondenten kiest antwoord ‘A’, dan kan dit 45% 55% zijn.
Bij een foutmarge van 5% hadden 336 mensen de enquête moeten invullen om het resultaat
betrouwbaar te laten zijn. In dat geval hadden we er zeker van kunnen zijn dat het vergroten van de
groep niet tot een ander resultaat had geleid. Op dit moment hebben 181 mensen de enquête
ingevuld wat met deze marge te weinig is. Wanneer een marge van 7% geaccepteerd wordt, iets wat
een vrije grote onzekerheid geeft, hadden 183 mensen de enquête moeten invullen.
Auto- en Fietsbezit
De respondentengroep had gemiddeld 1,0 auto per huishouden en 2,5 fiets per huishouden. Volgens
het CBS heeft de wijk gemiddeld 0,5 auto per huishouden en daarmee hebben de respondenten
duidelijk meer autobezit dan het wijkgemiddelde. Een verklaring hiervoor kan gezocht worden in de
richting van het lage aantal jongere respondenten maar dit is niet aan te tonen met deze enquête.
Hierbij had de groep 25-45 gemiddeld 1,2 auto waarbij de groepen 45-65 (1,1) en de groep >65 (1,0)
gemiddeld iets minder auto’s hebben.

Het parkeren van fietsen en auto’s verschilt in hoge mate. Er zijn vele combinaties die door
buurtbewoners worden gemaakt. Hierbij zijn een aantal samenvoegingen gemaakt. Mensen die
parkeren van de straat parkeren in de parkeergarages (Raaks bijvoorbeeld), in hun eigen garage, een
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particuliere gehuurde garage of op particuliere parkeerplaatsen in de buurt (Gangolfpleintje). Deze
groep is hieronder samengevat onder ‘Garage’. Ook hebben mensen exacte parkeerlocaties
aangegeven (Raamvest of ‘zo dicht mogelijk bij huis’). De groep die op straat parkeert, is samengevat
onder ‘op straat’.

Wanneer de groep zonder auto en de groep die geen antwoord heeft gegeven eruit gefilterd wordt
ontstaat het volgende beeld:

Waar bij de auto duidelijke categorieën zijn te onderscheiden, is de buurt bij het fietsbezit heel
weggelaten voor de duidelijkheid. Deze staan wel in de legenda. Opvallend groot is de groep die
aangeeft de fiets ‘in huis’ te parkeren.
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Autoparkeren
In de Haarlemse politiek komt het onderwerp ‘autoluw’ regelmatig aan de orde. Daarom is gevraagd
wat mensen vinden van een autoluwe wijk. Het is hierbij belangrijk te melden dat ‘autoluw’ niet
‘autovrij’ betekent. Leveranciers van bestellingen, ouderen, invaliden en hulpdiensten moeten nog
steeds een manier hebben om bij de woningen te komen. Het is opvallend dat een grote groep
mensen tegen de autoluwe wijk is. Daarbij moet onderscheid gemaakt worden tussen mensen die dit
alleen willen als er genoeg garages gerealiseerd worden (23%) en mensen die er onder iedere
omstandigheid tegen zijn (42%).
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Veel mensen gaven in de inspraakavonden aan dat ze wel autoluw willen, maar pas als er een goede
plek is voor de auto. Deze groep onderscheid zich opnieuw in bovenstaande grafiek. Daarom is er ook
gevraagd wat mensen dan willen betalen voor een garageplek. Dit is hieronder weergegeven:

Uit verdere analyse blijkt dat de groep die geen auto bezit, 11 mensen een bedrag hebben ingevuld
en de rest ‘Geen Antwoord’ of ‘niet van toepassing’.
Wanneer een verband wordt gezocht tussen de mensen die met de auto naar het werk gaan en het
bedrag wat ze willen betalen is er geen duidelijk verband te beschrijven. De autobezitters zijn
verdeeld over de bedragen die hierboven worden genoemd.
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Opvallend, maar een wel te verwachten verband is dat voor het autoluwe centrum de autobezitter
duidelijk een andere mening is toegedaan dan de niet-autobezitter:
Geen mening
Nee
Pas als er nieuwe
parkeergarages zijn
Ja, maar alleen voor
bezoekers
Anders
Zo snel mogelijk

1
8
11

3
53
26

1
14
4

0

7

0

1
20

5
22

0
4

1

Ook is gevraagd hoe ver men zou willen lopen naar de auto wanneer deze in een garage staat. Hierbij
heeft een grote groep (36) geen antwoord gegeven. Hiervan hebben 24 geen auto en parkeren er 10
op straat en parkeren er 2 in de garage. Wanneer deze groep niet wordt meegenomen zijn de
respondenten bereid om gemiddeld 5,8 minuut naar hun voertuig te lopen. Hierbij zijn de huidige
straatparkeerders slechts bereid om 4,9 minuut te lopen.
Fietsparkeren
De spreiding in fietsparkeerplekken maakt analyse lastiger. Ook hier is gevraagd wat mensen
overhebben voor een parkeerplek voor hun fiets in een stalling in de buurt en hoever ze daarvoor
zouden willen lopen.
Daarbij is het interessant om te kijken of bepaalde groepen bereid zijn meer te betalen of verder te
lopen. Dit kan de groep met veel fietsen zijn, maar ook bijvoorbeeld de mensen die de fiets in huis
hebben staan.
Bij de vraag hoe ver mensen naar de stalling willen lopen hebben 48 mensen daar geen antwoord op
gegeven. Van deze groep hebben zijn er 10 die de fiets op straat parkeren, 38 hebben al stalling
gevonden (berging of anders). Wanneer deze groep niet wordt meegenomen, is de fietser bereid om
3,3 minuut naar de stalling te lopen. Dit laat zien dat het voor creëren van fietsparkeerplekken er op
dit moment bij de respondenten behoefte is aan lokale oplossingen.
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Respondenten zijn verdeeld over de kosten die zo’n stalling jaarlijks met zich mee mag brengen. De
groep die al interne stalling heeft gevonden is relatief groot en ook de groep die niet bereid is om te
betalen voor een parkeerplek van de fiets is zeer groot.
Wanneer gevraagd wordt of mensen behoefte hebben aan meer fietsparkeerplekken en hoe dit dan
gerealiseerd moet worden, wordt zeer wisselend gereageerd. In de enquête kon men voor meerdere
oplossingen kiezen en dat hebben velen ook gedaan. Er zijn wel 48 mensen die geen behoefte
hebben aan extra fietsparkeerplaatsen en er zijn 43 mensen die bereid zijn om autoparkeerplaatsen
op te offeren voor fietsparkeerplekken. Daarnaast zijn er 39 mensen die behoefte hebben aan een
nieuwe fietsparkeergarage. Er is ook een grote groep (22) die kiest voor een combinatie van
oplossingen.
Opvallend is dat van de 66 mensen die de fiets alleen op straat parkeren, 17 er geen behoefte
hebben aan meer fietsparkeerplaatsen. Ook is opvallend dat van de 38 mensen die de fiets alleen in
huis kunnen stallen er 15 (39,5%) niet meer fietsparkeerplaatsen willen.
Veiligheid
In de enquête is bevraagd hoe veilig mensen zich als kwetsbare verkeersdeelnemer. Er was tijdens de
inspraakavonden een aantal buurtbewoners dat zich niet veilig voelt op straat. Er werd naar hun
mening te hard gereden door met name auto’s en scooters. In de onderstaande grafiek is
aangegeven hoe de respondenten hierover dachten:

Met een gemiddeld van 6,88 (Fietsers) en 6,86 (voetgangers) voelen mensen zich gemiddeld niet
bijzonder onveilig. Hierna is gekeken of bepaalde leeftijdsgroepen zich duidelijk onderscheiden van
anderen:

<15
15 – 25
25-45
45-65
65>

Enquête
N/A
7,3
7,0
6,8
6,7
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Er is een dalende trend waar te nemen, wat impliceert dat naarmate mensen een hogere leeftijd
krijgen, ze zich op de fiets en lopend minder veilig voelen in de buurt. Hierbij moet in acht genomen
worden dat de jongeren sterk ondervertegenwoordigd zijn in de enquêteresultaten.
Straatonderhoud
Het straatonderhoud is een belangrijk onderwerp. Met name in bepaalde hotspots (Keizerstraat,
Barrevoetestraat) beklagen mensen zich over de staat van de straat. Ook op de inspraakavonden
waren er bewoners die vertelden dat ze het straatonderhoud onder de maat vinden. De gemiddelde
score was 6,1 en het overzicht is hieronder weergegeven:

Tijdens de avonden kwam naar voren dat mensen vaak niet weten waar ze dingen moeten melden.
De gemeente zou met goede communicatie veel van deze onvrede op kunnen lossen.
Oplossingen
Voor twee problemen, vrachtverkeer en bezoekers parkeren is gevraagd naar de mening van de
buurt over een aantal oplossingen die aangeboden wordt.
Het onderwerp vrachtverkeer leefde erg onder de bezoekers van de inspraakavonden. In de enquête
kon daarom gekozen worden uit meerdere opties die tijdens de inspraakavonden zijn genoemd. Veel
mensen hebben hier enthousiast op gereageerd en veel mensen kiezen voor meer dan 1 maatregel.
Daarom zijn de percentages die hieronder worden samen meer dan 100%.
Maar liefst 49,7% van de mensen ziet een oplossing in beperkte laad- en lostijden. Onder deze groep
zijn ook 2 van de 4 ondernemers en 1 bewoner + ondernemer. Daarnaast denkt 44,8% aan een
centraal punt voor pakjes in de wijk voor hen een prima oplossing is om het bestelverkeer in de wijk
te beperken. Wel geven mensen aan dit punt dan langer open moet zijn (ook na 18:00). De oplossing
voor het toepassen van meer beweegbare paaltjes (‘pollers’) is duidelijk minder aantrekkelijk, 20,4%
kiest hiervoor. Hier ligt duidelijk een rol voor de gemeente om dit met bezorgdiensten te bespreken,
de respondenten zijn over het algemeen van mening dat dit een onderwerp is waar goede
maatregelen voor mogelijk moeten zijn. In de enquête geeft 6,6% aan geen noodzaak te zien voor
maatregelen.
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Voor het bezoekersparkeren konden de respondenten kiezen uit een aantal opties. Hieronder zijn de
resultaten weergegeven. Hierbij zijn B – bewoners en O – ondernemers.
Bezoekersparkeren
Alleen toestaan in bepaalde straten
Alleen verbieden tijdens winkeltijden
Helemaal verbieden
Maximaal 30 minuten
Zo laten als het is
Geen antwoord

B
28
8
58
21
52
5

B+O
2

O
1

1
1
1

1
2

De respondenten zijn verdeeld over de oplossing. De groep die niets wil aan het huidige systeem
voor bezoekersparkeren is in de minderheid. Dit opent de deur voor een discussie over parkeren
voor bezoekers. Veel buurtbewoners geven aan dat hun familie wel voor de deur moet kunnen
parkeren maar de anonieme bezoeker (winkelend publiek) naar de garages moet.
Wanneer gekeken wordt naar de mening van ondernemers, is deze kleine groep die de enquête
heeft ingevuld ook bereid tot het openen van een discussie. Ook hier wil 33% het laten zoals het is
wat vergelijkbaar is met de bewoners. Het is ook opvallend dat geen van de 4 ondernemers kiest
voor de suggestie om parkeerplekken te realiseren met een maximale parkeerduur van 30 minuten.
De hoofdlijnen
Samenstelling van de groep respondenten
• Het aantal respondenten is 5,9% van het aantal buurtbewoners.
• Wanneer de groep <15 jaar niet meegenomen wordt, is met name de groep jongere mensen (2545) sterk ondervertegenwoordigd vergeleken met het buurtgemiddelde en is de groep 45-65
sterk oververtegenwoordigd in de respondentengroep.
• Het aantal ondernemers (4) en bewoners + ondernemers (5) is niet sterk aanwezig maar het
ontbreekt aan data om te zeggen of dit wel of niet in verhouding is met het aantal bewoners.
Auto en Fiets
• De respondenten hebben duidelijk meer auto’s dan het CBS gemiddelde. Waar het CBS een 0,5
auto per huishouden rekent, komen de respondenten op 1,0 auto.
• Meer dan de helft parkeert de auto op straat en wanneer alleen naar de autobezitters gekeken
wordt, heeft 75% van de respondenten 1 auto op straat geparkeerd staan.
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•

•
•

•
•

•

De niet autobezitter is veel positiever over een autoluw centrum dan de autobezitter. De
autobezitter is er wel toe bereid (41,3%) maar 45,6% is pertinent tegen. Onder de niet
autobezitters ziet 75,6% het autoluwe wel zitten en is 19,5% hier op tegen.
Mensen zijn bereid om te betalen voor een garageplek maar de bedragen lopen erg uiteen.
Daarnaast is men gemiddeld slechts bereid om 5,8 minuut te lopen naar deze autogarage. De
straatparkeerder (toch de doelgroep) slechts 4,9 minuut.
Voor het autoluwe zal op de korte termijn gezocht moeten worden naar een middenweg.
Beperking zoekverkeer, vrachtverkeer, bestelverkeer en verkeer door winkelend publiek is voor
veel mensen een prima ‘autoluwe’ situatie.
Veel buurtbewoners hebben gemiddeld 2,5 fiets per huishouden. Deze fietsen worden op veel
verschillende plekken geparkeerd en veel respondenten parkeren fietsen in huis, in de berging of
in een stalling.
Mensen zijn verdeeld over het realiseren van nieuwe fietsparkeerplaatsen. De doelgroep, de
straatparkeerders en de mensen die de fiets in huis stallen, zijn niet met een grote meerderheid
voor het realiseren van meer parkeerplaatsen.
Respondenten zijn over het algemeen niet bereid om te betalen voor een fietsenstalling. Dit
omdat ze thuis al een stalling hebben of omdat ze liever de fiets voor de deur zetten. Van de
mensen die bereid zijn om te betalen, is het gemiddeld bedrag 28 euro per jaar.

Veiligheid
• Over het algemeen voelt men zich als fietser (6,88) en voetganger (6,86) veilig in de wijk.
• Er zijn geen leeftijdsgroepen die zich hiervan onderscheiden wel is er een dalende trend
naarmate de leeftijd van de respondenten hoger wordt.
Straatonderhoud
• De score was 6,1. Hiermee scoort het straatonderhoud een krappe voldoende. Tijdens de
inspraakavonden bleek dat de gemeente met betere communicatie over de wijze van melden dit
cijfer waarschijnlijk snel kan verbeteren.
Oplossingen vrachtverkeer
• Veel mensen willen het vrachtverkeer beperken. Slechts 6,6% geeft aan geen behoefte te hebben
aan maatregelen.
• Een centraal pakjespunt (44,8%) en beperking van laad- en lostijden (49,7%) zijn het populairst.
Meer beweegbare paaltjes verdient niet de voorkeur (20,4%). Hierbij moet men rekening houden
dat respondenten meerdere antwoorden konden kiezen en het totaal boven de 100% komt.
Oplossingen bezoekersparkeren
• De groep die niets aan het huidige bezoekersparkeersysteem wil doen, is in de minderheid.
• Ook ondernemers openen de deur voor discussie maar het is opvallend dat geen van hen de 30
minuten parkeertijd als een oplossing ziet.
• Maar liefst 33% van de respondenten wil het bezoekersparkeren helemaal afschaffen.
• De oplossing om bezoekersparkeren alleen te beperken tijdens winkelopeningstijden is voor
slechts 8 mensen een oplossing en daarmee duidelijk de minst gekozen optie.
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Bijlage 4: Over fijnstof
Fijnstof is een verzamelnaam voor de kleine deeltjes in de lucht. Een deel van het fijnstof komt van
natuurlijke bronnen zoals opwaaiend stof en zeezout. Bijna 75- 80% van de hoeveelheid fijnstof in de
lucht wordt veroorzaakt door menselijk handelen. Zo ontstaat fijnstof onder andere bij de
verbrandingsprocessen in de industrie en het verkeer, bij het overslaan van bulkgoederen, in de
veehouderij en door houtkachels en sigarettenrook.
De Engelse term is Particulate Matter (PM). Deeltjes die kleiner zijn dan 10 micrometer (1
micrometer is duizend keer kleiner dan 1 millimeter), worden PM10genoemd. De deeltjes kunnen
verschillen in omvang en grootte en ook in chemische samenstelling. Deeltjes die kleiner zijn dan 2,5
micrometer, worden PM2,5 genoemd. De laatste tijd richt de aandacht zich steeds meer op de nog
kleinere deeltjes omdat deze schadelijker blijken dan PM10 en PM2,5 deeltjes. Ook roet is een
belangrijk onderdeel van fijnstof. In de Atlas voor de Leefomgeving vinden we een aparte pagina
over roet.
Fijnstof is schadelijk voor de gezondheid. In Nederland overlijden mensen enkele dagen tot maanden
eerder door kortdurende blootstelling aan fijnstof. Het gaat dan vooral om ouderen en mensen met
hart-, vaat- of longaandoeningen. Er is geen veilig niveau: fijnstof is ook schadelijk in lage
concentraties. De omvang van de effecten is dan wel minder dan bij hogere concentraties. De
afgelopen tien jaar daalden de concentraties fijnstof. In de periode tussen 2009 en 2014 bedroeg de
afname bijna 20 procent.
Trend
Er heeft zich de afgelopen tien jaar een gestage daling voorgedaan in de hoeveelheid fijnstof. De
fijnstofdaling door de invoering van schonere motoren wordt grotendeels te niet gedaan door de
stijging van het aantal gereden kilometers en het grotere motorvermogen van de voertuigen.
De Atlas voor de Leefomgeving bevat meerdere kaarten met berekende fijnstof concentraties. Voor
PM10 zijn er jaargemiddelde kaarten beschikbaar over 2013 en 2014 en 2015 Ook voor PM2,5 zijn de
jaren 2013 en 2014 en 2015 te bekijken. Naar verwachting komen begin 2018 van beide elementen
ook de jaargemiddelden van 2016 beschikbaar.
Onze wijk
PM 2, 5
Voor de Vijfhoek is de jaargemiddelde concentratie fijnstof in 2015 11-12 PM 2, 5 / m3 Daarmee blijft
de jaargemiddelde concentratie ruim onder de jaargemiddelde grenswaarde van 20 µg/m3
{grenswaarde, indicatief (2020)}
Bij de drukke Wilhelminastraat is de jaargemiddelde concentratie iets hoger: 13-14 PM 2, 5 / m3.
Ook deze jaargemiddelde concentratie blijft ruim onder de jaargemiddelde grenswaarde van 20
µg/m3.
Voor de Vijfhoek is de jaargemiddelde concentratie fijnstof in 2015 11-12 PM 2, 5 / m3.
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PM 10
Voor de Vijfhoek is de jaargemiddelde concentratie fijnstof in 2015 19 - 20 PM 10 / m3 20 µg/m³ is
de advieswaarde van de wereldgezondheidsorganisatie (WHO).
Voor PM10 zijn Europese normen vastgesteld. De jaargemiddelde grenswaarde voor PM10 is 40
μg/m3 . De daggemiddelde concentratie van 50 µg/m³ mag op maximaal 35 dagen worden
overschreden. Deze EU dagnorm komt overeen met een jaargemiddelde concentratie van 31,5 µg/m³
en is dus strenger dan de jaargemiddelde norm.

Roet
Voor de Vijfhoek is de jaargemiddelde concentratie roet in 2015 0,8 - 0, 9 Langs de Wilhelminastraat
is de jaargemiddelde concentratie roet in 2015 1, 0 - 1, 2 Voor roet bestaat op dit moment nog geen
wettelijke norm.
De concentraties fijnstof in Haarlem voor het jaar 2015 zijn te zien op de website van de Atlas voor
de Leefomgeving, zie de volgende links:
PM2, 5
PM10
Roet
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