CONCEPT SCENARIO’S EN
MAATREGELEN
VERKEER VIJFHOEK 2022
ten behoeve van wijkbrede bijeenkomst 12-1-2020

CONCEPT

TOELICHTING ‘EINDBEELD VERKEER VIJFHOEK 2040’
Vastgesteld beleid
Het ‘Eindbeeld verkeer Vijfhoek 2040’ is gebaseerd op het door de gemeenteraad
vastgestelde beleid. Dit beleid is voornamelijk vastgelegd in de ‘Structuurvisie Openbare
Ruimte Haarlem 2040: Groen en Bereikbaar’ (SOR).

‘Auto te gast’, ‘gemengd voetgangersgebied’ en ‘autoluw gebied’?
In de SOR staat onder andere:
• Voor het gehele centraal stedelijke gebied geldt dat de ‘auto te gast’ is.
• De gehele binnenstad is ‘gemengd voetgangersgebied’ (behalve de assen voor HOV en
de fiets).
Over een verdere uitbreiding van het ‘autoluw gebied’ is in de SOR geen standpunt
ingenomen! Het ‘autoluwe gebied’ is op het kaartbeeld dan ook conform de huidige
situatie weergegeven.

Terugbrengen ruimte geparkeerde auto’s op straat
In de SOR staat:
‘Voor de binnenstad is het streven de ruimte die geparkeerde auto ś op straat innemen
terug te brengen.’
Er is niet aangegeven in welke mate of waar de ruimte voor straatparkeren wordt
beperkt. Op het kaartbeeld is daarom alleen aangegeven in welke straten nu al geen
straatparkeren plaatsvindt.
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TOELICHTING HUIDIGE SITUATIE VERKEER VIJFHOEK 2019
• Dit is de huidige situatie zoals deze in de 2e helft van 2019 van toepassing is.
• Alleen onderwerpen die in het eindbeeld 2040 of één van de scenario’s voor 2022
voorkomen zijn op het kaartbeeld huidige situatie 2019 weergegeven.

TOELICHTING 6 URGENTE PROBLEEMPUNTEN 2019
1 Botermarkt - Barrevoetestraat – Keizerstraat: drukke situatie (sluip)route
Deze route wordt veel gebruikt door bevoorradend (vracht)verkeer. Tevens wordt er
geparkeerd. De ruimte is te beperkt voor deze functies in combinatie met de fiets- en
voetgangersverkeer.
2 Gedempte Voldersgracht -Zuiderstraat: vastrijden vrachtwagens rond kruispunt
Met name in de ochtendperiode ontstaan rond de kruising chaotische situaties.
Vrachtwagens rijden zich vast (Gedempte Voldersgracht 2-richtingsverkeer, Zuiderstraat
1-richtingsverkeer, onvoldoende ruimte om te keren, blokkade van het verkeer).
3 Omgeving Nieuwe Kerksplein: zoekverkeer en vastrijdend vrachtverkeer
Veel zoekverkeer naar een parkeerplaats, bestemmingsverkeer naar de coffeeshop en
bevoorradend vrachtverkeer dat zich vastrijdt binnen het gebied met de lengtebeperking
van 7,5 m.
4 Lange Annastraat – Tuchthuisstraat: te smal voor auto’s (en fietsers en voetgangers)
Deze straten worden vaak gebruikt door bevoorradend verkeer van woningen en winkels
(nabijgelegen Gierstraat). Deze route fungeert ook als een alternatief voor fietsen via de
Gierstraat (zie probleempunt 5). Autoverkeer en fietsverkeer passen niet tegelijk door de
zeer smalle Lange Annastraat en Tuchthuisstraat.
5 Gierstraat: conflicten tussen voetgangers en fietsers
De Gierstraat is een winkelgebied met de status van voetgangersgebied waar fietsers zijn
toegestaan (fietser te gast). Op drukke winkelmomenten ontstaan conflicten tussen
voetgangers en fietsers. Alternatieve routes voor de fietsers (Tuchthuisstraat – Lange
Annastraat) zijn ook een probleem (zie probleempunt 4).
6 Oversteek over Verwulft bij Gierstraat: moeilijk oversteken fietsers en voetgangers
Overstekende fietsers en voetgangers moeten voorrang verlenen aan alle verkeer op de
Gedempte Oude Gracht (HOV corridor, hoofdontsluiting auto, hoofdnetwerk fiets). De
oversteek is lastig en wordt als onoverzichtelijk en onveilig ervaren.
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ALGEMENE VOORSTELLEN ALLE SCENARIO’S (1, 2, 2A EN 3) 2022
Uitbreiden en aanscherpen bestaande lengtebeperking om lange voertuigen te weren
• Uitbreiden met het gebied tussen Wolstraat en Barrevoetestraat (van 7,5 naar 7,0 m)
Invoeren vrachtwagenverbod om zwaar verkeer te weren
• Zelfde gebied als lengtebeperking (ontheffing vuilnis-, brandweer- en verhuiswagens)
Invoeren vergunninghoudersparkeren om personenautoverkeer te verminderen
• In een groot deel van de Vijfhoek (vergunningen voor bewoners en ondernemers)
Invoeren éénrichtingsverkeer om hinder tussen fiets en auto te verminderen
• 4 te smalle straten (Ged. Voldersgr. N, Alexanderstr., Nieuwe Raamstr., Korte Wolstr.)
Aantrekkelijker maken 4 alternatieve fietsroutes ter ontlasting van de Gierstraat
• Aantrekkelijker maken alternatieve fietsroutes door vermindering (vracht)autoverkeer
Proef zaterdagafsluiting Gierstraat om conflicten voetganger en fietser te verminderen
• Afsluiting Gierstraat voor fietsers tijdens drukke winkeltijden inclusief ‘overstekend’
straatmeubilair en gedragscampagne voor stimuleren gebruik alternatieve fietsroutes
30 km/uur op gedeelte Gedempte Oude Gracht om oversteek makkelijker te maken
• Van Kleine Houtstraat t/m Zijlstraat en herhalingsborden bij Verwulft en Drossestraat
Verkeerslicht Verwulft bij Gierstraat om oversteken makkelijker te maken
• Verkeerslicht met de volgende prioriteitsvolgorde: HOV -> fietsers Verwulft ->
overstekende fietsers en voetgangers Gierstraat-Koningstraat -> auto Verwulft
Aanpassen inrichting oversteek Drossestraat om oversteken makkelijker te maken
• maatregelen maken oversteken voor voetgangers/fietsers overzichtelijker en veiliger
Effect algemene voorstellen op de 6 urgente probleempunten
1 Botermarkt - Barrevoetestraat – Keizerstraat: drukke situatie (sluip)route
0
2 Gedempte Voldersgracht - Zuiderstraat: vastrijden vrachtwagens bij kruispunt
0/+
3 Omgeving Nieuwe Kerksplein: zoekverkeer en vastrijdend vrachtverkeer
0/+
4 Lange Annastraat – Tuchthuisstr.: te smal voor auto’s (en fiets en voetganger)
+
5 Gierstraat: conflicten tussen voetgangers en fietsers
+
6 Oversteek Verwulft bij Gierstraat: moeilijk oversteken fietsers en voetgangers
++
De algemene voorstellen hebben met name effect op de urgente probleempunten 5
(Gierstraat) en 6 (oversteek Verwulft) en in beperkte mate op de overige urgente
probleempunten. De aanvullende circulatievoorstellen voor het autoverkeer in de
scenario’s 1, 2, 2a en 3 hebben een extra effect op de urgente probleempunten 1 t/m 4.
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Maatregel alle vier scenario’s (1, 2, 2a en 3) 2022
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Verduidelijken inrichting oversteek Gedempte Oude Gracht - Drossestraat
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SCENARIO 1 (2022): VERMINDEREN (VRACHT)AUTOVERKEER
Dit scenario is gebaseerd op de korte termijn maatregelen die door de wijkraad Vijfhoek,
Raaks en Doelen in hun Wijkvisie Verkeer zijn opgenomen. De Wijkvisie Verkeer is een
bewoners-initiatief dat aan het college van burgemeester en wethouders van Haarlem is
aangeboden.
Scenario 1 kenmerkt zich naast de algemene voorstellen voor alle scenario’s specifiek
door de volgende voorstellen.
Circulatiemaatregelen ter beperking doorgaand autoverkeer door de Vijfhoek via de
route Botermarkt – Barrevoetestraat - Keizerstraat
• omdraaien éénrichtingsverkeer Keizerstraat en Gedempte Voldersgracht zuid
Circulatiemaatregelen ter beperking vastrijden bevoorradend verkeer Gedempte
Voldersgracht - Zuiderstraat
• invoeren éénrichtingsverkeer Gedempte Voldersgracht noord
• omdraaien éénrichtingsverkeer Zuiderstraat
Circulatiemaatregelen om de hoeveelheid autoverkeer te beperken
• invoeren éénrichtingsverkeer Nieuwe Raamstraat
• omdraaien éénrichtingsverkeer Nieuwe Kerksplein en Drapenierstraat
Uitbreiding autoluw gebied met deel Breestraat om laad- en losverkeer te beperken
• afsluiting met paaltje maakt laden- en lossen t.b.v. Gierstraat buiten venstertijden
onmogelijk
Effect scenario 1 op de 6 urgente probleempunten
1 Botermarkt - Barrevoetestraat – Keizerstraat: drukke situatie (sluip)route
2 Gedempte Voldersgracht -Zuiderstraat: vastrijden vrachtwagens bij kruispunt
3 Omgeving Nieuwe Kerksplein: zoekverkeer en vastrijdend vrachtverkeer
4 Lange Annastraat – Tuchthuisstr.: te smal voor auto’s (en fiets en voetganger)
5 Gierstraat: conflicten tussen voetgangers en fietsers
6 Oversteek Verwulft bij Gierstraat: moeilijk oversteken fietsers en voetgangers

+
+
+
+
+
++

Overige plus- en minpunten van scenario 1
+ weinig beperking autobereikbaarheid
- verbod vrachtverkeer en lengtebeperking
lastig te handhaven
+ Botermarkt en Barrevoetestraat hele dag - kans op nieuwe drukke route Keizerstraat
bevoorraden door leveranciers mogelijk
-> Gedempte Voldersgracht -> Zuiderstraat
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Herinrichting route Botermarkt-Barrevoetestraat-Keizerstraat scenario 1 2022
Situatie na 11.00 uur (kijkrichting van oost naar west)
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SCENARIO 2 (2022): UITBREIDING MET AUTO-ARM
Dit scenario richt zich op een uitbreiding van het gemengd voetgangersgebied om
daarmee de urgente probleempunten te verlichten.
Scenario 2 kenmerkt zich naast de algemene voorstellen voor alle scenario’s specifiek
door de volgende voorstellen.
Invoeren auto-arm gebied in een deel van de Vijfhoek om de hoeveelheid autoverkeer
te beperken
• auto-arm gebied: afgesloten met beweegbare paaltjes + straatparkeren alleen voor
bewoners en ondernemers
• auto-arm op deel van de route Botermarkt – Barrevoetestraat – Keizerstraat voorkomt
doorgaand autoverkeer
• auto-arm in deel van de Vijfhoek beperkt hoeveelheid autoverkeer
Circulatiemaatregelen om de hoeveelheid autoverkeer te beperken
• invoeren éénrichtingsverkeer Nieuwe Raamstraat
• omdraaien éénrichtingsverkeer Nieuwe Kerksplein
• omdraaien éénrichtingsverkeer Doelstraat en Korte Lakenstraat
Effect scenario 2 op de 6 urgente probleempunten
1 Botermarkt - Barrevoetestraat – Keizerstraat: drukke situatie (sluip)route
2 Gedempte Voldersgracht -Zuiderstraat: vastrijden vrachtwagens bij kruispunt
3 Omgeving Nieuwe Kerksplein: zoekverkeer en vastrijdend vrachtverkeer
4 Lange Annastraat – Tuchthuisstr.: te smal voor auto’s (en fiets en voetganger)
5 Gierstraat: conflicten tussen voetgangers en fietsers
6 Oversteek Verwulft bij Gierstraat: moeilijk oversteken fietsers en voetgangers
Overige plus- en minpunten van scenario 2
+ parkeren door bewoners in auto-arm
gebied verbetert
+ parkeren en laden en lossen door ondernemers in auto-arm gebied hele dag mogelijk

++
++
+
++
+
++

- geen autobereikbaarheid voor
bezoekers auto-arm gebied
- bevoorraden door leveranciers in autoarm gebied alleen tijdens venstertijden
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Herinrichting route Botermarkt-Barrevoetestraat-Keizerstraat scenario 2 2022
Situatie na 11.00 uur (kijkrichting van oost naar west)
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SCENARIO 2A (2022): UITBREIDING MET AUTOLUW EN -ARM
Dit scenario richt zich op een nog iets grotere uitbreiding van het gemengd
voetgangersgebied om daarmee de urgente probleempunten verder te verlichten.
Scenario 2a kenmerkt zich naast de algemene voorstellen voor alle scenario’s specifiek
door de volgende voorstellen.
Uitbreiding autoluw gebied rond Botermarkt en Barrevoetestraat om de hoeveelheid
autoverkeer te minimaliseren
• autoluw gebied: afgesloten met beweegbare paaltjes + geen straatparkeren
• autoluw op deel van de route Botermarkt – Barrevoetestraat – Keizerstraat voorkomt
doorgaand autoverkeer
• autoluw in gebied rond Botermarkt en Barrevoetestraat minimaliseert hoeveelheid
autoverkeer
Invoeren auto-arm gebied in een deel van de Vijfhoek om de hoeveelheid autoverkeer
te beperken
• auto-arm gebied: afgesloten met beweegbare paaltjes + straatparkeren alleen voor
bewoners en ondernemers
• auto-arm in deel van de Vijfhoek inclusief Nieuwe Kerksplein beperkt hoeveelheid
autoverkeer
Circulatiemaatregelen om de hoeveelheid autoverkeer te beperken
• invoeren éénrichtingsverkeer Nieuwe Raamstraat
• omdraaien éénrichtingsverkeer Drapenierstraat en Wester Boogaardstraat
Effect scenario 2a op de 6 urgente probleempunten
1 Botermarkt - Barrevoetestraat – Keizerstraat: drukke situatie (sluip)route
2 Gedempte Voldersgracht -Zuiderstraat: vastrijden vrachtwagens bij kruispunt
3 Omgeving Nieuwe Kerksplein: zoekverkeer en vastrijdend vrachtverkeer
4 Lange Annastraat – Tuchthuisstr.: te smal voor auto’s (en fiets en voetganger)
5 Gierstraat: conflicten tussen voetgangers en fietsers
6 Oversteek Verwulft bij Gierstraat: moeilijk oversteken fietsers en voetgangers
Overige plus- en minpunten van scenario 2a
+ parkeren door bewoners in auto-arm
gebied verbetert
+ parkeren en laden en lossen door ondernemers in auto-arm gebied hele dag
mogelijk

+++
++
++
+++
+
++

- geen autobereikbaarheid voor bezoekers
auto-arm gebied en groter autoluw gebied
- bevoorraden door leveranciers in autoarm en autoluw gebied alleen tijdens
venstertijden
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Herinrichting route Botermarkt-Barrevoetestraat-Keizerstraat scenario 2a (en 3) 2022
Situatie na 11.00 uur (kijkrichting van oost naar west)
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SCENARIO 3 (2022): UITBREIDING MET MEER AUTOLUW EN -ARM
Dit scenario richt zich op een grote uitbreiding van het gemengd voetgangersgebied om
daarmee de urgente probleempunten te verlichten.
Scenario 3 kenmerkt zich naast de algemene voorstellen voor alle scenario’s specifiek
door de volgende voorstellen.
Uitbreiding autoluw gebied rond Botermarkt en Barrevoetestraat om de hoeveelheid
autoverkeer te minimaliseren
• autoluw gebied: afgesloten met beweegbare paaltjes + geen straatparkeren
• autoluw op deel van de route Botermarkt – Barrevoetestraat – Keizerstraat voorkomt
doorgaand autoverkeer
• autoluw in gebied rond Botermarkt en Barrevoetestraat en deel Breestraat
minimaliseert hoeveelheid autoverkeer
Invoeren auto-arm gebied in een deel van de Vijfhoek om de hoeveelheid autoverkeer
te beperken
• auto-arm gebied: afgesloten met beweegbare paaltjes + straatparkeren alleen voor
bewoners en ondernemers
• auto-arm in deel van de Vijfhoek inclusief Nieuwe Kerksplein beperkt hoeveelheid
autoverkeer
Circulatiemaatregelen om de hoeveelheid autoverkeer te beperken
• invoeren éénrichtingsverkeer Nieuwe Raamstraat
• omdraaien éénrichtingsverkeer Drapenierstraat en Wester Boogaardstraat
Effect scenario 3 op de 6 urgente probleempunten
1 Botermarkt - Barrevoetestraat – Keizerstraat: drukke situatie (sluip)route
2 Gedempte Voldersgracht -Zuiderstraat: vastrijden vrachtwagens bij kruispunt
3 Omgeving Nieuwe Kerksplein: zoekverkeer en vastrijdend vrachtverkeer
4 Lange Annastraat – Tuchthuisstr.: te smal voor auto’s (en fiets en voetganger)
5 Gierstraat: conflicten tussen voetgangers en fietsers
6 Oversteek Verwulft bij Gierstraat: moeilijk oversteken fietsers en voetgangers
Overige plus- en minpunten van scenario 3
+ parkeren door bewoners in auto-arm
gebied verbetert
+ parkeren en laden en lossen door ondernemers in auto-arm gebied hele dag
mogelijk

+++
++
++
+++
+
++

- geen autobereikbaarheid voor bezoekers
auto-arm gebied en groter autoluw gebied
- bevoorraden door leveranciers in autoarm en autoluw gebied alleen tijdens
venstertijden
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Herinrichting route Botermarkt-Barrevoetestraat-Keizerstraat scenario 3 (en 2a) 2022
Situatie na 11.00 uur (kijkrichting van oost naar west)
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EFFECT VAN DE VERSCHILLENDE SCENARIO’S VOOR 2022 OP DE 6 URGENTE PROBLEEMPUNTEN

6 urgente probleempunten 2019
nr. omschrijving
1 Botermarkt - Barrevoetestraat – Keizerstraat:
drukke situatie (sluip)route
2 Gedempte Voldersgracht -Zuiderstraat:
vastrijden vrachtwagens rond kruispunt
3 Omgeving Nieuwe Kerksplein:
zoekverkeer en vastrijdend vrachtverkeer
4 Lange Annastraat – Tuchthuisstraat:
te smal voor auto’s (en fietsers en voetgangers)
5 Gierstraat:
conflicten tussen voetgangers en fietsers
6 Oversteek over Verwulft bij Gierstraat:
moeilijk oversteken fietsers en voetgangers
+ beperkt effect
++ groot effect

1

Scenario’s 2022
2
2a

+

++

+++

+++

+

++

++

++

+

+

++

++

+

++

+++

+++

+
++
+++ zeer groot effect

3

Wat is er al gebeurd en wat gaan we doen?
2018/2019
•Wijkvisie Verkeer wijkraad aangeboden aan college van B&W
•Bewonersavonden om enkele maatregelen te bespreken
•Vraag aan extern bureau voor toetsen van de visie

Klankbordgroep:
- Gemeente Haarlem
- Wijkraad Vijfhoek,
Raaks en Doelen
- Centrummanager
- Mobycon

Juni 2019
•Opdrachtverlening aan Mobycon
•Start van het onderzoek
•Klankbordgroepoverleg

Juli en Augustus 2019
•Klankbordgroepoverleg
•Opstellen scenario's

Belanghebbendenbijeenkomst:
vertegenwoordigers van
bewoners, ondernemers
en andere organisaties

September 2019
•Belanghebbendenbijeenkomst 3 september 2019
•Klankbordgroep
•Aangepaste scenario's invullen met maatregelen

Oktober 2019 t/m Januari 2020

Brede wijkbijeenkomst:
- alle bewoners
- alle ondernemers

Het advies gaat over
korte termijn
maatregelen die uit te
voeren zijn in deze
collegeperiode (tot en
met 2022).

•Belanghebbendenbijeenkomst 12 november 2019
•Klankbordgroep
•Brede wijkbijeenkomst 12 januari 2020
•Klankbordgroep
•Aanpasen en uitwerken van maatregelen bij scenario's

Eerste kwartaal 2020
•Opstellen van advies voor college van B&W
•Advies overhandigen aan college van B&W

2e kwartaal 2020
•Besluit door college B&W

