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1.

INLEIDING

Ten behoeve van het ‘Onderzoek en advies wijkverkeersvisie Vijfhoek’ is een beleidsinventarisatie uitgevoerd.
Het is namelijk van belang om een goed beeld te hebben van het gemeentelijke verkeerskundige en ruimtelijke
beleid om de Wijkvisie Verkeer van de wijkraad aan te toetsen en om het gemeentelijk beleid naar wijkniveau
te kunnen vertalen bij het opstellen van de scenario’s en de maatregelen voor 2022 in het advies.
Deze beleidsinventarisatie bevat een overzichtelijke samenvatting van het beleid voor zover relevant voor de
wijkverkeersvisie Vijfhoek. Per hoofdstuk is een document beschreven. Deze beleidsinventarisatie is een bijlage
bij het hoofdrapport Onderzoek en advies wijkverkeersvisie Vijfhoek.
In dit bijlagerapport zijn de volgende beleidsstukken geïnventariseerd (in chronologische volgorde):
• Haarlems Verkeers- en vervoerplan, Een leefbare en bereikbare stad; 17 december 2002
• Structuurplan Haarlem 2020; 20 april 2005
• Nota Ruimtelijke Kwaliteit; juli 2012
• Parkeervisie Haarlem; februari 2013
• Toekomstvisie Haarlem in 2040; 1 september 2017
• Structuurvisie openbare ruimte, Haarlem 2040: Groen en Bereikbaar; 21 december 2017
• Convenant Binnenstad Haarlem 2018-2022; 14 maart 2018
• Coalitieprogramma Duurzaam doen (2018-2022); 1 juni 2018
• Gebiedsopgaven 2019-2023; 13 september 2018
• Informatienota van college aan commissie beheer (kenmerk 2018/695821) over de ‘Voortgang en
samenhang van projecten en ambities voor een duurzame en bereikbare binnenstad’; 30 oktober 2018
Daarnaast zijn de volgende stukken bestudeerd (in chronologische volgorde):
• MER Raaksgebied Haarlem, Aanvulling ontwerp, 25 maart 2002
• DO openbare ruimte Haarlem – Raaksterrein, definitieve versie; 25 februari 2010
• Regeling voor de verlening van ontheffingen tot toegang tot voetgangersgebieden; 26 september 2017
Tot slot zijn de volgende onderzoeken bestudeerd (in chronologische volgorde):
• Rapportage Parkeerdruk Haarlem; Trajan in opdracht van de gemeente Haarlem; 13 augustus 2018
• Notitie Rijcurvecheck Vijfhoek; BonoTraffics in opdracht van de gemeente Haarlem; 30 januari 2019
In de Structuurvisie openbare ruimte, Haarlem 2040: Groen en Bereikbaar (SOR) staat:
‘De SOR prevaleert boven een deel van het eerder opgestelde beleid. In de SOR is aangegeven dat daar waar
sprake is van strijdig beleid met eerder vastgesteld beleid de SOR prevaleert. Beleidsdocumenten die geen of
weinig strijdigheden kennen met de SOR:
• Structuurplan Haarlem 2020; 20 april 2005
• Nota Ruimtelijke Kwaliteit; juli 2012
Beleidsdocumenten die strijdigheden kennen met de SOR zijn
• Haarlems Verkeers- en vervoerplan, Een leefbare en bereikbare stad; 17 december 2002
• Parkeervisie Haarlem; februari 2013
In bijlage 1 is de verkeerskundige toekomstvisie 2040 voor de Vijfhoek weergegeven op een kaartbeeld op
basis van het vigerende beleid.
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2.

HAARLEMS VERKEERS- EN VERVOERPLAN, EEN LEEFBARE EN BEREIKBARE STAD

Het Haarlems Verkeers- en Vervoerplan (HVVP) beschrijft het beleid op het gebied van verkeer en vervoer voor
de komende 10 jaar (tot en met 2012). Zolang er geen ander HVVP is, geldt dit plan voor zover het latere beleid
(met name de SOR) op deelaspecten geen wijzigingen bevat.
In het HVVP wordt aangegeven dat ‘bij de vaststelling van de nota ‘Haarlem Centrum Autoluw’ in 1995 een
aantal uitgangspunten van beleid zijn vastgesteld:
• De bereikbaarheid van de binnenstad per auto leidt vanuit de aanvoerwegen naar de binnenstad primair
eerst langs de parkeergarages aan de rand van de binnenstad; mocht men verder de binnenstad in willen,
dan is dat mogelijk, zij het soms met enige omwegen.
• Het parkeerareaal is er primair op gericht te voorzien in de parkeerbehoefte van bewoners en bezoekers.
Voor het woon-werkverkeer wordt een gelimiteerd aanbod geboden’
‘Haarlem Centrum Autoluw was gericht op een verbetering van de kwaliteit van de binnenstad door onder
meer het onmogelijk maken van doorgaand verkeer door de binnenstad. Het doorgaand verkeer wordt om de
binnenstad geleid.’
Het HVVP is gebaseerd op leefbaarheid en bereikbaarheid. De doelstellingen zijn als volgt samengevat.
Leefbaarheid:
- Bevorderen van verplaatsingen per fiets en openbaar vervoer in plaats van met de auto.
- Geen uitbreiding van wegen in wijken en in de binnenstad.
- Minder verkeer in de wijk: leefbaar en veilig.
- Fiets en openbaar vervoer krijgen prioriteit boven auto.
Bereikbaarheid:
- Versterken van het regionale openbaar-vervoernetwerk.
- Verbetering van de doorstroming van de bus (snelheid van 22 naar 25 km/h).
- Bus waar nodig in de wijk faciliteren.
- Fietsen aantrekkelijker maken, waardoor het gebruik toeneemt van 39% naar 45%.
- Buiten de spits de afwikkeling van de auto op huidig niveau handhaven.
- In de spits doseren en alternatieven voor de auto aantrekkelijker maken.
- Het waarborgen van de bereikbaarheid voor hulp- en nooddiensten, overeenkomstig de juridische kaders.
Deze doelstellingen zijn uitgewerkt in verschillende aspecten:
• wegencategorisering
• langzaam verkeer
• openbaar vervoer
• auto
• overig
Relevante zaken voor de Vijfhoek uit deze aspecten zijn:
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Wegencategorisering

Afbeelding:
Uitsnede wegencategorisering
Figuur 5.2:
Wegencategorisering
Langzaam verkeer

57

Voor voetgangers wordt het volgende beleid uitgezet:
• Oversteekvoorzieningen van drukkere wegen en vermindering van de wachttijden bij verkeerslichten wordt
nagestreefd. Vervanging van verkeerslichten door rotondes draagt hier ook aan bij.
• In de winkelstraten waar ook fietsen is toegestaan wordt de inrichting aangepast zodat duidelijk is waar wel
en waar geen uitstallingen en terrassen mogelijk zijn en waar wel en niet mag worden gefietst. Incidenteel
bij bijzondere gelegenheden kan zo’n route worden afgesloten voor fietsers, mits er een alternatieve route
wordt geboden.
• Voor ouderen en gehandicapten worden voorzieningen op routes en kruispunten gerealiseerd.
Drie op de fiets gerichte beleidslijnen om het fietsgebruik te stimuleren:
1. Verbetering van de bestaande fietsroutes en voorzieningen
2. Uitgangspunt is dat bij kruisingen voorrang wordt gegeven aan fiets boven autoverkeer. Hiervan wordt
alleen afgezien bij wegen die een belangrijke doorstroomfunctie voor het autoverkeer hebben (categorie
A), dan wel wegen die een belangrijke openbaar-vervoerfunctie hebben.
3. Uitbreiding van het fietsnet.
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Afbeelding:
Uitsnede
Fietsnetwerk met
Figuur 6.2:
Fietsnetwerk

nieuwe schakels

Fietsschakels in de binnenstad:
Voor de noord-zuidroutes in de binnenstad wordt geconstateerd dat er een spanningsveld bestaat tussen de
winkelfunctie, de voetganger en de fiets. Voorbeelden zijn de routes via de Gierstraat en via de Lange
Veerstraat. De inrichting moet daarop aangepast worden: In goed overleg zullen duidelijke begrenzingen
moeten worden gesteld aan het ruimtebeslag van uitstallingen en terrassen. Op drukke dagen en bij
evenementen kan worden overwogen om ter wille van de verblijfskwaliteit deze straten incidenteel af te
sluiten voor fietsers. Geen alternatieve noord-zuidroute voor de fiets in de binnenstad.
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Openbaar vervoer

Afbeelding:
Uitsnede OV-net
Figuur 7.1: OV-net
Auto
Samengevat geldt voor het autoverkeer:
• Doseerpunten (niet meer toelaten dan verwerkt kan worden), aangevuld met
verkeersmanagementmaatregelen, zorgen voor een redelijke doorstroming van het autoverkeer in de
spitsen.
• Aan de rand van de stad, bij de doseerpunten, worden transferpunten (overstappunten van auto naar ov of
fiets) gecreëerd.
• Er moeten maatregelen worden genomen tegen mogelijk sluipverkeer door de stadsleefgebieden, met
name op wegen parallel aan de hoofdroutes.
• Daar waar mogelijk toepassen maatregelen Houtens Model (elke buurt een eigen auto-ontsluiting; geen
mogelijkheid om rechtstreeks van de ene naar de andere buurt te rijden).
Overig
Bevoorrading in de stad:
• Venstertijden en lengte- en gewichtsbeperking van vrachtauto’s worden in overleg met betrokkenen
doorgevoerd.
• Routes van vrachtauto (naar en vanuit de binnenstad) worden concreet uitgewerkt en doorgevoerd.
• In samenhang met de invoering van doseerpunten zal er door het instellen van doelgroepstroken voor
worden gezorgd dat vrachtverkeer geen onnodige vertraging ondervindt
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Parkeren:
• Uitgangspunt is een sturend parkeerbeleid. Om een aantrekkelijke binnenstad te behouden, wordt het
straatparkeren zo veel mogelijk afgeremd en wordt parkeren in garages bevorderd.
• Bij het parkeren in de binnenstad komt de eerste prioriteit te liggen bij bezoekers en bewoners. Het
parkeren op maaiveld wordt beperkt en parkeren in garages wordt gestimuleerd.
• In sommige woonomgevingen staan auto’s die hun bestemming buiten betreffende wijk hebben
(bijvoorbeeld werknemers in de binnenstad). Waar dit overlast veroorzaakt, is het invoeren van
belanghebbendenparkeren een oplossing, waarbij de ‘olievlek-werking’ echter nadrukkelijk aanwezig is.

Door de
lopen, on
HVVP, d
hulpdien
brandwe
conclude
kazernes
dekking

Hulp- en nooddiensten:

Bij dosee
gebruikm
- In de
snelhe
getrof

Verande
inspraak
- het au
mogel
- overee
het ka
van d
Uitsnede
Hoofdaanrijroutes
brandweer 2010
Figuur 9.1:Afbeelding:
Hoofdaanrijroutes
brandweer
2010
Maatregelen binnenstad
De maatregelen zijn erop gericht om de kwaliteit en het verblijven in de historische binnenstad te verbeteren.
Daarom wordt de hoeveelheid rijdend en stilstaand autoverkeer in de binnenstad verminderd. De vrijkomende
ruimte komt ten goede aan voetganger, fiets en openbaar vervoer. Bij de uitwerking zal worden gelet op de
bereikbaarheid van woningen. De ring om de binnenstad heeft een verdeelfunctie voor het (goederen)verkeer
naar de binnenstad en is daarmee ook de route voor de verwijzing naar de parkeergarages. Er wordt
voorgesteld om een centrumroute parkeren in de bewegwijzering op te nemen. Als toegangswegen van de
binnenstad hebben de Parklaan en de Gasthuisvest - Gasthuissingel een functie, die daarom een inrichting als
gebiedsontsluitingsweg type B krijgen.
Aparte aandacht verdient de Gedempte Oude Gracht. In een variantenstudie zijn de mogelijkheden onderzocht
om de Gedempte Oude Gracht autoluw of zelfs helemaal autovrij te maken. Een variant met (tegengesteld)
eenrichtingsverkeer op de Gedempte Oude Gracht heeft het meeste draagvlak en vormt de basis voor nadere
uitwerking. Deze uitwerking vindt plaats in nauwe samenhang met het eindadvies van de stuurgroep
Zuidtangent. Daar wordt als ambitieniveau een volledig vrije baan op de Gedempte Oude Gracht benoemd.
Niet overal is voldoende ruimte om aan beide uitgangspunten te kunnen voldoen. In de verdere besluitvorming
rond de Zuidtangent zal de bereikbaarheid van de binnenstad voor autoverkeer moeten worden betrokken. In
dit HVVP wordt daarop niet vooruitgelopen.
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3.

STRUCTUURPLAN HAARLEM 2020

Het Structuurplan Haarlem 2020 (SPH) is een ruimtelijke visie voor de komende 15 jaar (2005 tot en met 2020).
Het SPH is wat betreft het aspect openbare ruimte herzien door de Structuurvisie openbare ruimte (SOR). Voor
de overige aspecten, geldt dit plan voor zover het latere beleid op deelaspecten geen wijzigingen bevat.
Het SPH bevat weinig zaken die ten opzichte van de SOR nog relevant zijn. De volgende zaken kunnen wellicht
toch nog relevant zijn voor de Vijfhoek.

Afbeelding: Uitsnede kaartbeeld Stedelijke waarden
De Vijhoek is aangegeven als ‘beschermd stadsgezicht’
Structuurplan
Haarlem 2020
De route
Koningsstraat-Gierstraat-Houtplein
is aangegeven als onderdeel van de cultuurhistorische 38
basisstructuur
De Gedempte Raamgracht is aangegeven als ‘te hergraven watergang’ in de cultuurhistorische basisstructuur
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Afbeelding: Uitsnede kaartbeeld Leefomgeving
De lijnen Keizerstraat – Barrevoetestraat – Botermarkt en Verwulft – Grote Houtstraat zijn aangegeven als
‘uitbreiding functiemeniging t.b.v. levendigheid’.
Structuurplan Haarlem 2020

44
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Afbeelding: Uitsnede structuurplankaart
P = bestaande en nieuwe parkeergarages
g = grootschalige detailhandel
groen-grijze lijn = stamlijn bus
rood-zwarte lijn = Zuidtangent (vrije baan)
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4.

NOTA RUIMTELIJKE KWALITEIT

De Nota Ruimtelijke Kwaliteit bestaat uit twee delen:
• Deel 1: Visie op Ruimtelijke Kwaliteit
• Deel 2: Beoordelingskader voor Ruimtelijke Kwaliteit

4.1 Deel 1: Visie op Ruimtelijke Kwaliteit
In paragraaf 3.3 worden enkele aanbevelingen gedaan. Wat betreft Verkeer zijn dit:
• Haarlem kiest voor een autoluwe binnenstad. Bij ingrepen ten behoeve van de toegankelijkheid van de
binnenstad of de doorstroming van de stad, staat behoud en versterking van de ruimtelijke kwaliteit
voorop.
• De ontwikkeling van een herkenbaar, comfortabel fietsnetwerk en andere fietsvoorzieningen genieten een
grote prioriteit, waarbij andere verkeersfuncties soms ruimte moeten inleveren.
• Overweeg op passende plekken het concept van ‘shared space’: een bijna bord- en markeringsloze ruimte
waar door inrichting en materialisatie verkeersdeelnemers zelf orde en regels organiseren.
• Haarlem zet zich in voor een toegankelijk hoogwaardig openbaar vervoernetwerk.
De visie onderscheid 4 Haarlemse stadslandschappen. De Vijfhoek behoort tot het deelgebied ‘De beschermde
stad’ met een beschermende regie.
De visie stelt 10 Gouden Regels als uitgangspunt voor omgaan met ruimtelijke kwaliteit:
1 Kiezen voor toekomstbestendigheid
2 Synergie tussen toekomst-, gebruiks- en belevingswaarde staat centraal
3 De bestaande kwaliteit is het vertrekpunt
4 Gebouwen en buitenruimtes vormen samen de stad
5 De lange lijnen maken de stad herkenbaar
6 Beeldbepalende plekken* bepalen de identiteit van de stad
7 Gedeelde weelde en gedeelde verantwoordelijkheid
8 De gebiedstypologie moet meegenomen worden in afwegingen
9 De gemeente volgt haar uitgezette koers
10 Durf te kiezen en doe dat vooraf
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De vloer van de stad: samenhang in materiaalgebruik
Wijken en buurten vormen het weefsel van de stad. In dit weefsel is de
vloer de basis van het openbare ruimte ontwerp. Samenhang in materiaalgebruik
is belangrijk
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vloerkaart: rijbaan - trottoir
gebakken klinker - gebakken klinker;
kleuren rood-bruin
gebakken klinker (kleur rood-bruin)
- 30x30 betontegel, grijs
gebakken klinker (kleur rood-bruin) afgestrooid asfalt
asfalt (zwart/rood) - 30x30 betontegel,
grijs
transformatie gebied:
nieuw te bepalen samenhang materiaal
parkverharding: halfverharding en/ of
afgestrooid asfalt
landschappelijke verharding;
voor wegen asfalt
lange lijnen: materiaal stoepen in
samenhang met buurt materiaal rijbaan
afhankelijk van functie ruimte voor
bijzondere accent(en)

afbe

Afbeelding: Uitsnede vloerkaart
Voor de openbare ruimte in de binnenstad zijn de volgende criteria onder de beschermende regie van
toepassing:
• Ingrepen zijn afgestemd op het stenige karakter van de openbare ruimte, zijn niet trendgevoelig en mooiverouderend.
• Binnenstad: Lange lijnen en bijzondere plekken (bijzondere regie) worden integraal met het weefsel van de
binnenstad mee-ontworpen; straatmeubilair (inclusief verlichtingsarmaturen) en materiaalgebruik identiek
aan of verwant met de binnenstad. Toepassing van asfalt zoveel mogelijk beperken.
• De inrichting en het materiaalgebruik zijn eenduidig en samenhangend. Materialisering met gebakken
klinkers en hardstenen accenten (zie vloerkaart).
• Wisseling in profielbreedte wordt opgevangen door rijbaan. Trottoir heeft vaste maat.
• Trottoirband of andere belijning driedeling van de straat accentueert verloop rooilijn. Hoogteverschil
binnen driedeling is niet noodzakelijk.
• Terughoudend in toepassing straatmeubilair, straatmeubilair passend bij historisch karakter.
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5.

PARKEERVISIE HAARLEM

De Parkeervisie Haarlem heeft als horizon 2030. De Parkeervisie is geldig voor zover het latere beleid (met
name de SOR) op deelaspecten geen wijzigingen bevat.
De uitgangspositie is:
• In de binnenstad geldt het fiscaal regime: aan de meter of automaat wordt belasting geheven.
• De opbrengsten van garages blijven achter bij de ramingen.
• Er parkeren meer auto’s op straat, waardoor de beschikbare ruimte schaars lijkt.
• De stad verdicht, het is daardoor lastiger om parkeerplaatsen aan te leggen bij nieuw- en verbouw.
• Op sommige plekken is het parkeerregime onduidelijk of niet optimaal.
• Op sommige plekken leiden fietsen tot overlast.
• Er is een gebrek aan duurzame oplossingen.
Doelen van de parkeervisie zijn:
• Een betere leefbaarheid en kwaliteit van de openbare ruimte
• Op termijn een duurzame en klimaatneutrale stad
• Een vitale, aantrekkelijke en bereikbare binnenstad
• Parkeervoorzieningen overzichtelijk, klantvriendelijk en kosteneffectief aanbieden
• Een gezonde exploitatie van parkeervoorzieningen.
Dat bereiken we door:
• De parkeerdruk in de openbare ruimte te beperken.
• Het parkeerregime in de binnenstad en in gebieden met gereguleerd parkeren opnieuw te bekijken.
• Parkeervoorzieningen aan de rand van de stad aan te leggen als dat een aantoonbaar positief effect heeft
op leefbaarheid en bereikbaarheid van de binnenstad.
• Fietsen te stimuleren door meer en betere stallingvoorzieningen.
• Gebruik van de parkeergarages te stimuleren.
• Parkeerexploitatie, parkeerproducten en de manier van aanbieden daarvan opnieuw te bezien.
In de parkeervisie zijn 10 beleidslijnen uitgezet. Relevante zaken voor de Vijfhoek uit deze beleidslijnen zijn
hierna weergegeven.
1. Een duidelijk beleid voor parkeren en bouwen.
• Als uit een bouwplan een parkeerbehoefte van minder dan tien parkeerplaatsen voortvloeit, hoeft in de
binnenstad niet per definitie aan de parkeernorm te worden voldaan, maar is maatwerk mogelijk. Voor het
aantal niet gerealiseerde plekken worden echter geen parkeerrechten in de openbare ruimte verleend.
2. Meer voorzieningen om fietsen te stallen.
• Er komt een ondergrondse stalling op of in de buurt van de Botermarkt.
• Voorkeur voor meer kleinere stallingen, zoals in de Tempeliersstraat, met oplaadmogelijkheid voor
elektrische fietsen.
• Er komen voldoende buurtstallingen, eventueel tegen hogere vergoedingen.
• Voldoende stallingmogelijkheden en tegelijk een betere kwaliteit van de openbare ruimte.
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• Uit onderzoek blijkt dat er op bepaalde plaatsen in het centrum een groot tekort aan stallingmogelijkheden
is. Bij eventuele uitbreiding is er, tenzij de stallingen onder de grond worden gebouwd, een spanningsveld
tussen stallingbehoefte en kwaliteit van de openbare ruimte.
3. Een zakelijke en klantvriendelijke verhouding met afnemers van parkeerproducten.
• In de binnenstad wordt op zondag betaald parkeren op straat ingevoerd. Voor bezoekers van bewoners
wordt eerst een regeling uitgewerkt.
• Parkeervergunningen worden vooral verleend aan bewoners en hun bezoekers en aan werknemers en
bezoekers aan de stad. Op dit moment loopt een experiment met digitale bezoekersvergunningen. Als dat
succesvol blijkt, gaat Haarlem deze invoeren.
4. In de binnenstad buiten het kernwinkelgebied en op straat gaan bewoners vóór bezoekers.
• Voor bezoekers aan de stad wordt het tijdvenster voor betaald parkeren op straat in de binnenstad
vergroot.
5. Vaker in garages, minder op straat.
• Openbare parkeergarages in en rond de binnenstad zijn dé aangewezen plaatsen voor mensen die niet in
de binnenstad wonen maar er wel met de auto moeten zijn. Appelaar en Raaks zijn de meest populaire
garages voor bezoekers aan de stad. In piektijden kunnen de tarieven voor deze garages worden verhoogd.
Het aanbieden van plekken voor bewoners in de Appelaargarage ligt minder voor de hand, voor de
Raaksgarage zullen de mogelijkheden, met name op rustige uren, worden bezien. In de overige, in het
algemeen minder drukke, garages zijn hiertoe meer mogelijkheden.
• Op de lange termijn en gekoppeld aan de toekomstige ringstructuur voor de auto leiden centrale garages in
woonwijken tot een hogere kwaliteit van de openbare ruimte.
6. Minder autoverkeer in de stad door P&R of een transferium aan de rand van de stad.
7. Een groter autoluw gebied.
• Het autoluwe of -vrije gebied is al tamelijk groot. Uitbreiding moet geografisch handig op de bestaande
omgeving aansluiten. Om problemen met bevoorrading te voorkomen, hebben ruimtelijk gescheiden
gebieden de voorkeur boven een groot aaneengesloten gebied.
• In eerste instantie een experiment op de Gedempte Oude Gracht met super-parkeerplaatsen tegen een
aanzienlijk hoger tarief dan gebruikelijk.
8. Slimme en duurzame bevoorrading van het kernwinkelgebied.
• Samen met het bedrijfsleven mogelijkheden onderzoeken om de bedrijven in de binnenstad slim en
duurzaam te bevoorraden met minder, en minder zwaar bevoorradend verkeer.
9. Modernisering van het gereguleerde straatparkeren.
10. Een betere aansluiting tussen de verschillende verkeersmodaliteiten.
• Voldoende stallingvoorzieningen voor fietsen bij R-nethaltes en OV-knooppunten.
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6.

TOEKOMSTVISIE HAARLEM IN 2040

De Toekomstvisie Haarlem in 2040 is richtinggevend voor de Structuurvisie openbare ruimte (SOR). De
toekomstvisie bevat feitelijk geen informatie die niet in de SOR is opgenomen en uitgewerkt.
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7.

STRUCTUURVISIE OPENBARE RUIMTE, HAARLEM 2040: GROEN EN BEREIKBAAR

7.1 Positionering
De Toekomstvisie Haarlem in 2040 is richtinggevend voor de Structuurvisie openbare ruimte (SOR). De SOR is
een deelherziening van het Structuurplan Haarlem 2020 en gaat alleen over de openbare ruimte en het
buitengebied.
In de SOR is aangegeven dat daar waar sprake is van strijdig beleid met eerder vastgesteld beleid de SOR
prevaleert. Beleidsdocumenten die geen of weinig strijdigheden kennen met de SOR:
• Structuurplan Haarlem 2020; 20 april 2005
• Nota Ruimtelijke Kwaliteit; juli 2012
Beleidsdocumenten die strijdigheden kennen met de SOR zijn
• Haarlems Verkeers- en vervoerplan, Een leefbare en bereikbare stad; 17 december 2002
• Parkeervisie Haarlem; februari 2013

7.2 Inhoud
In de Structuurvisie openbare ruimte wordt een zonering van de stad en een twaalftal hoofdkeuzes
voorgesteld. Deze zijn vertaald naar ruimtelijke ingrepen in de stad in de vorm van sleutelprojecten en
themakaarten voor ecologie, groen, bomen, water, hitte, voetganger, fiets, recreatie, erfgoed, openbaar
vervoer en gemotoriseerd verkeer. Deze zijn samengevat op de visiekaart.
In het hoofdstuk 3 is aangegeven dat (auto)mobiliteit en bereikbaarheid een groot beslag op de beschikbare
openbare ruimte leggen. Daarom is uitgebreid aandacht besteed aan de vraag hoe mobiliteit anders en beter
kan worden georganiseerd. Dat heeft geleid tot een deelvisie: het Duurzaam ontwikkelingsmodel mobiliteit en
ruimte (2016). Daarin wordt uitgewerkt hoe de bereikbaarheid van stad en regio kan worden gegarandeerd
door het slim organiseren van het verkeerssysteem. Het levert op dat in de stad extra ruimte ontstaat.
Die extra ruimte wil Haarlem benutten voor verdere versterking van de andere doelen; aantrekkelijke stad,
gezonde stad en metropolitane economie.
De deelvisie ‘Duurzaam ontwikkelingsmodel mobiliteit en ruimte’ is in de volgende paragraaf weergegeven.

7.3 Deelvisie Duurzaam ontwikkelingsmodel mobiliteit en ruimte
Vooruitlopend op de vaststelling van de Structuurvisie openbare ruimte is het Duurzaam ontwikkelingsmodel
mobiliteit en ruimte (2016/245554) besproken door de commissies Beheer en Ontwikkeling.
Uitgaande van de opgaven die voor ons liggen op het gebied van ruimtelijke kwaliteit, economische vitaliteit,
verduurzaming en maatschappelijk welzijn komen wij tot zeven met elkaar samenhangende hoofdkeuzen.
Daarin staat de primaire keuze voor voetganger, fiets en het openbaar vervoer (OV) centraal. Hiermee
samenhangend is het de bedoeling om alleen nog het noodzakelijke bestemmingsverkeer in de stad te
faciliteren.
Belangrijke maatregelen om de mobiliteit in Haarlem duurzaam te verbeteren en tegelijkertijd een ruimtelijke
kwaliteitsslag te maken zijn het vergroten van de binnenstad, de transformatie van parkeerring naar fietsring
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met meer ruimte voor groen, water en verblijven en het verbeteren van regionale verbindingen en het
vertrammen van de “noord-zuid” OV lijn.
De auto blijft welkom in Haarlem, maar wordt zo veel mogelijk om de stad geleid. Parkeren in garages wordt
toegankelijker gemaakt en de bezoekers krijgen meer keuzevrijheid in termen van afstand tot het centrum en
prijs.
Zeven hoofdkeuzen voor duurzame mobiliteit
De zeven hoofdkeuzen voor duurzame mobiliteit zijn:
0. zonering van de stad
1. duurzame mobiliteit
2. auto te gast in een verruimd centraal stedelijk gebied
3. bundelen op de grote ring
4. kwaliteitssprong van de looproutes
5. fiets binnen de stad
6. versterken van de OV-corridor
7. multimodale bereikbaarheid in de metropool
Relevante zaken voor de Vijfhoek uit de zeven hoofdkeuzen zijn:
Zonering van de stad
De Vijfhoek ligt binnen de binnenstad. Ontwikkelrichting:
De verblijfskwaliteit voor voetgangers en fietsers staat centraal in de binnenstad. Het streven is een gemengd
voetgangersgebied waarbij andere verkeersdeelnemers te gast zijn. De lage snelheid en het beperkte aantal
motorvoertuigen maken de binnenstad geschikt voor menging van de verkeersdeelnemers. Maatgevende
snelheid in de binnenstad is die van de voetganger en fietser. Uitzondering vormen de assen voor HOV en de
fiets door het centrum. De overige buslijnen moeten over een betrouwbare en vlotte doorstroming beschikken.
Geparkeerde auto’s - van zowel bewoners als bezoekers - en fietsen worden zoveel mogelijk ondergebracht in
garages. In deze zone worden bij herinrichtingen in principe geen verkeerslichten bij geplaatst, tenzij dat strikt
nodig is. Bij kruispunten met verkeerslichten wordt in principe één opstelstrook voor het autoverkeer
toegepast, vanwege de schaarse ruimte. Doorstroming van voetganger, fietser en openbaar vervoer staat
voorop. Voor fietsers en voetgangers is voldoende opstelruimte nodig. Om dit te bereiken wordt op wegvakken
gestreefd naar intensiteiten van maximaal 5.000 motorvoertuigen per etmaal. Dit is vergelijkbaar met de
huidige intensiteiten op de Belgiëlaan en het Spaarne ter hoogte van de Damstraat.
Duurzame mobiliteit
Om de stad goed toegankelijk te houden en de leefbaarheid te vergroten wil Haarlem inzetten op een
verandering van vervoermiddelkeuze in Haarlem. Vooral in, van en naar het centraal stedelijk gebied is de inzet
dat in 2030 het belang van het gemotoriseerd verkeer met 15% verder afneemt ten opzichte van de huidige
trend, ten gunste van voetgangers, fietsers en openbaar vervoer. We bereiken dit door directe, aangename en
comfortabele routes voor fietsers en verbetering van het metropolitane netwerk van fiets en OV. Gekoppeld
aan deze netwerkverbeteringen zetten we ook in op een programma van verschoning van de mobiliteit
(bevorderen rijden op groen gas en elektriciteit, zero emission stadslogistiek en zero emission OV),
gedragsverandering en ontwikkeling en bevordering van multi-modale mobiliteit (park + ride, park + bike en
bike + ride). Zodra technisch mogelijk wil Haarlem maximaal gebruik maken van innovatieve vervoers-middelen
en manieren van gedragsbeïnvloeding.
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Auto te gast in een verruimd centraal stedelijk gebied

Duurzaam ontwikkelingsmodel M

Binnen het centraal stedelijk gebied beperken we de omvang van het parkeren in de openbare ruimte ten
gunste van ruimte voor voetgangers, fietsers en openbaar vervoer.
Bundelen op de grote ring

baarheid in de
e autoverkeer
k te maken en
mgeving en de
n is aanleg van
odzakelijk. Met
m met name de
ontlasten van
vervoer, water
onderdeel van
oordoostelijke
aarheid van de
in de binnenn vastgestelde
aximaal wordt

Afbeelding: Bundelen op de grote ring
Duurzaam ontwikkelingsmodel Mobiliteit en Ruimte Haarlem 2040
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Kwaliteitssprong van de looproutes
Haarlem wil inwoners en bezoekers verleiden om lopend door de stad te dwalen, vooral in het centraal
stedelijk gebied. Daarom wil de stad doorgaan op de ingeslagen weg om looproutes van een kwaliteitsimpuls te
voorzien.
Fiets binnen de stad
Uit oogpunt van gezondheid, duurzaamheid en efficiënt ruimtegebruik zet Haarlem in op het gebruik van de
fiets binnen de stad als belangrijkste vervoermiddel. Interne verplaatsingen per auto zijn mogelijk, maar
minder direct.
Versterken van de OV-corridor
Om een snelle en betrouwbare doorstroming van het openbaar vervoer mogelijk te maken kiest Haarlem voor
het versterken van de metropolitane OV-corridor in de stad. Deze centrale noord-zuidas loopt van het
Delftplein, via de Rijksstraatweg, het station en de binnenstad naar Schalkwijk en Schiphol enerzijds en
Houtplein en Heemstede anderzijds. De auto is ondergeschikt op tracés en op knooppunten. De ruimtelijke
kwaliteit van de haltelocaties en knooppunten staat centraal.
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Afbeelding: HOV-corridor
Duurzaam ontwikkelingsmodel Mobiliteit en Ruimte Haarlem 2040
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Netwerken
Vanuit de zeven hoofdkeuzen worden de netwerken en de netwerkstrategie per modaliteit nader uitgewerkt
voor:
• Voetgangers en fietsers
• Openbaar vervoer
• Wegennetwerk en parkeren
Relevante zaken voor de Vijfhoek uit deze netwerken zijn:
Voetgangers en fietsers
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Mobiliteit en Ruimte Haarlem 2040
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In de centraal stedelijk gebied staan voetgangers en fietsers als gebruikers van de openbare ruimte centraal.
Verkeerslichten moeten zoveel mogelijk worden voorkomen; gemengd gebruik van de ruimte zoveel mogelijk
bevorderd. Dit kan alleen bij lage verkeersintensiteiten en lagere snelheden voor het autoverkeer. Binnen de
centraal stedelijk gebied ligt het kernwinkelgebied waar de nadruk op de verblijvende bezoeker komt te liggen.
Hierdoor wordt doorgaand fietsverkeer verleid om het centrum heen te rijden. De voormalige parkeerring
wordt primair ingericht voor doorgaand fietsverkeer. Bij de herinrichting ligt de nadruk op de fietser als
hoofdgebruiker en het versterken van de belevingswaarde. Goede fietsparkeervoorzieningen sluiten aan op de
fietsroutes, de overlast van het fietsparkeren wordt aangepakt met meer of grotere fietsenstallingen voor
bezoekers op strategische locaties en hotspots in de binnenstad. De verwachte toename van het aantal
buurtstallingen voor bewoners zorgt ervoor dat er meer fietsparkeercapaciteit wordt vrijgespeeld voor
bezoekers.
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Afbeelding: Fietsring rond de binnenstad en fietsparkeren in de binnenstad
Duurzaam ontwikkelingsmodel Mobiliteit en Ruimte Haarlem 2040
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Openbaar vervoer
Wegennetwerk en parkeren
Parkeerbeleid
In het binnenstadsgebied streven we naar het terugbrengen van de ruimte die de auto’s op straat innemen.
Waar mogelijk bieden we parkeren in garages aan, ook voor bewoners. De mogelijkheid voor bezoekers om te
parkeren op straat wordt beperkt.
Uitvoeringsagenda
In de uitvoeringsagenda wordt nog op fietsparkeren ingegaan:
Veel bewoners en bezoekers van de binnenstad ervaren overlast van de vele op straat geparkeerde fietsen.
Met verschillende maatregelen worden deze knelpunten verzacht. Voor bezoekers aan de binnenstad worden
fietsparkeervoorzieningen gerealiseerd in het Raaksgebied en in de omgeving van de Botermarkt/Verwulft.
Voor openbaar vervoer- reizigers worden fietsenstallingen op OV knooppunten uitgebreid, waar- onder op NS
station Haarlem. Particuliere initiatieven hebben tot gevolg dat het aantal buurtfietsenstallingen voor
bewoners toeneemt. Bewoners worden hierdoor niet langer gedwongen in fietsenrekken te plaatsen. Die
ruimte komt vrij voor bezoekers van de binnenstad en andere attractiepunten.

7.4 Doelen, visie en hoofdkeuzes
Doelen
De doelen van de SOR zijn:
1. Aantrekkelijke stad
2. Gezonde stad
3. Metropolitane economie
4. Bereikbare stad
Visie
Haarlem groen en bereikbaar. Haarlem als stad waar ruimte is voor mensen om elkaar makkelijk te ontmoeten;
op straat, op pleinen en in parken. Een stad waar kinderen kunnen spelen en
veilig over straat kunnen gaan. Een stad die de meest kwetsbare verkeersdeelnemers prioriteit geeft. Een stad
waar mensen zich vooral lopend en fietsend bewegen. Historische structuren en markante gebouwen komen
tot hun recht. Natuur in en buiten de stad wordt gekoesterd. Een stad die onderdeel is van een grotere
metropool, met goede verbindingen naar buiten. Zowel naar omliggende natuur, recreatiegebieden en om te
kunnen werken. Maar ook een ondernemende stad die kan inspelen op de economische ontwikkelingen en
toegankelijk blijft voor bezoekers. Een stad die is voorbereid op klimatologische veranderingen. Een stad waar
mensen graag wonen, willen komen en zich verbonden voelen met elkaar. Zo zien we Haarlem, ook in 2040.
Om dit te bereiken heeft het Haarlemse gemeentebestuur in 2017 een aantal duidelijke keuzes gemaakt. Zo
wordt het doorgaande autoverkeer via de Regioring rond de stad geleid, terwijl woningen en winkels
bereikbaar zijn. De ruimere binnenstad is het domein van voetgangers en fietsers, auto’s zijn te gast. De
levendigheid die zich vooral concentreerde in de binnenstad heeft zich uitgestrekt over een groter oppervlak.
De afstanden in de stad lijken korter te zijn doordat voorheen drukke verkeersassen makkelijk over te steken
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zijn. De omliggende wijken zijn beter aangesloten op het centrum. Het terugbrengen van oude watergangen,
om klimaatveranderingen op te vangen, hebben de stad ook aantrekkelijker gemaakt voor recreatie op en rond
het water. Recreatieve routes brengen het buitengebied binnen handbereik. Een fietsring verknoopt
(regionale) fietsroutes en biedt een alternatief voor routes door de drukke binnenstad. De aanleg van ruimere
fietspaden en meer stallingsmogelijkheden bij winkelgebieden en ov-knooppunten en andere plekken waar
veel mensen samenkomen heeft mensen ertoe aangezet vaker de fiets te pakken. Haarlem heeft samen met de
regio en de provincie de openbaar vervoerverbindingen verbeterd. De HOV-knooppunten bieden de
mogelijkheid over te stappen op andere vervoersvormen. Haarlemmers en bezoekers zijn met de trein, tram of
bus snel en comfortabel op bestemmingen in en buiten de stad.

Afbeelding: Uitsnede visiekaart
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Ontwikkelrichting Binnenstad
Centraal in de binnenstad staat de verblijfskwaliteit voor voetgangers en fietsers. Het streven is een gemengd
voetgangersgebied te creëren waarbij andere verkeersdeelnemers te gast zijn. Een lagere snelheidslimiet – de
maatgevende snelheid is die van de voetganger en de fietser - en een beperkter aantal motorvoertuigen maken
de binnenstad geschikter voor menging van de verkeersdeelnemers. Uitzondering hierop vormen de assen voor
HOV en de fiets door het centrum. De overige buslijnen profiteren van de goede doorstroming op de HOVassen. Geparkeerde auto’s- en fietsen, van zowel bewoners als bezoekers, worden zoveel mogelijk
ondergebracht in garages. Het gebruik van de fiets heeft een dusdanige vlucht genomen dat de openbare
ruimte het aantal geparkeerde fietsen amper aankan. Openbare fietsenstallingen halen de bezoekersfietsen
van de straat. Ook bij woningbouwprojecten zullen veel meer dan in het verleden worden voorzien van een
fietsstalling.
Voor de verkeersdoorstroming worden in deze zone, bij herinrichtingen, tenzij noodzakelijk, geen
verkeerslichten meer geplaatst. Bij kruispunten met verkeerslichten is het uitgangspunt dat er, vanwege de
schaarse ruimte in de binnenstad, één opstelstrook voor het autoverkeer is. De doorstroming van voetgangers,
fietsers en openbaar vervoer staat voorop. Om dit te bereiken is het streven om op wegvakken maximaal 5.000
motorvoertuigen per etmaal te passeren. Dit is vergelijkbaar met de huidige verkeersdruk op de Belgiëlaan, en
langs het Spaarne ter hoogte van de Damstraat. Op momenten van grote drukte (winkelopeningstijden en
evenementen), krijgen voetgangers ruimer baan in de straten in de binnenstad.
Water en groen blijven in de binnenstad behouden. De oevers en het open water worden meer geschikt
gemaakt voor recreatie. Net als de straten en pleinen worden parken en plantsoenen geschikt gemaakt voor
intensiever gebruik.
Ontwikkelrichting stedelijk gebied
De maatgevende snelheid is 30 km/u zodat een combinatie van fietsers en gemotoriseerd verkeer mogelijk is.
Uitzondering zijn de HOV-assen en gebiedsontsluitingswegen voor gemotoriseerd verkeer.
Twaalf hoofdkeuzes
1. verblijfskwaliteit
2. recreatieve mogelijkheden en routes
3. ruimte voor stadsnatuur
4. gezonde straatbomen
5. klimaatadaptatie
6. ruimte voor de voetganger en kwaliteit van de looproutes
7. de fiets binnen de stad
8. duurzame mobiliteit
9. de auto te gast in het centraal stedelijk gebied
10. het versterken van de HOV-corridor
11. ketenmobiliteit
12. bundelen op de grote ring
Relevante zaken voor de Vijfhoek uit de twaalf hoofdkeuzen zijn:
1. verblijfskwaliteit
Verblijfskwaliteit betekent aandacht voor degenen die gebruik maken van de straat en vooral
van het trottoir. Bij inrichting en onderhoud wordt niet beknibbeld op de kwaliteit.
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2. recreatieve mogelijkheden en routes
Haarlem kiest voor een openbare ruimte met goede recreatieve mogelijkheden. Dat betekent veel voor de
openbare ruimte van de stad. Trottoirs zijn aangename plekken om te verpozen en te spelen. Pleinen zijn
verblijfsruimtes en de pleinen zijn op meerdere manieren voor verschillende gebruikers bruikbaar. Fietsroutes
lopen langs interessante locaties en zijn fraai ingericht.
3. ruimte voor stadsnatuur
4. gezonde straatbomen
De stad kiest voor een hoofdbomenstructuur waar bomen tot volle wasdom komen en – bij wijze van spreken –
minimaal tachtig jaar oud kunnen worden. Haarlem kiest voor kwaliteit in plaats van kwantiteit. Als het niet
anders kan, liever wat minder, maar in ieder geval wel gezonde en goed zichtbare bomen.
5. klimaatadaptatie
6. ruimte voor de voetganger en kwaliteit van de looproutes
Haarlem wil inwoners en bezoekers verleiden om meer te lopen in de binnenstad en in het
centraal stedelijk gebied. Behalve extra fysieke ruimte op de trottoirs betekent dit ook iets voor de kwaliteit
van de loopomgeving. Deze moet aangenaam zijn en toegankelijk voor mindervaliden.
Dit aandachtspunt speelt vooral langs de stadsstraten en rond voorzieningen en parken in de rest van de stad.
Daarom wil de stad doorgaan op de ingeslagen weg om looproutes meer kwaliteit te geven. De looproute vanaf
het station naar de binnenstad is al voorzien van speciale bestrating en omgedoopt in de Rode loper voor
voetgangers en fietsers. Andere belangrijke looproutes verbinden de toeristische voorzieningen en de
parkeergarages. Want ook het toerisme vaart wel bij een aantrekkelijke loopomgeving in de binnenstad.
In het dagelijks gebruik zijn goede looproutes vanuit de wijken naar de stad belangrijk, evenals routes in de wijk
naar voorzieningen en HOV-haltes. Bij schoolroutes en in de omgeving rond scholen is verkeersveiligheid een
extra aandachtspunt. Recreatieve looproutes in de stad sluiten aan op het landschap rondom Haarlem, zodat
Haarlemmers de mogelijkheid hebben om makkelijk naar het buitengebied te gaan.
7. de fiets binnen de stad
Uit oogpunt van gezondheid, duurzaamheid en efficiënt ruimtegebruik kiest Haarlem voor de fiets als
belangrijkste vervoermiddel binnen de stad. De fietspopulatie wordt steeds diverser. Leeftijdsverschillen
nemen toe en ook de snelheidsverschillen op het fietspad. Dit betekent dat op de centrale aders in de stad het
fietsverkeer flink zal groeien. Fietsverkeer stimuleren betekent niet alleen oog hebben voor verkeerskundige
aspecten als breedte van fietspaden, veiligheid, wachttijden enz. maar ook te kijken naar de omgeving. Met
een fietsring kan naadloos worden aangesloten op andere belangrijke regionale fietsstructuren. Ook wordt het
centrum van Haarlem verbonden met andere kernen in de regio. De hoofdfietsroutes in de stad vallen samen
met de lange lijnen in de stad. Dat houdt in dat veel fietsroutes samenvallen met historische routes,
stadsstraten en waterlopen. De routes liggen logisch in de stad en de aantrekkelijkheid en belevingswaarde van
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de fietsroutes kan verhoogd worden door het historische karakter van de lange lijnen te versterken.
Bijvoorbeeld door het water goed zichtbaar te maken, een stevige doorgaande boomstructuur te realiseren of
door de lange lijn een continu profiel te geven (van begin tot eind dezelfde inrichting).
Het parkeren van fietsen verdient speciale aandacht. Steeds meer fietsers betekent dat er ook meer ruimte
moet komen voor het parkeren van fietsen. Niet alleen daar waar mensen wonen, maar ook op de plaats van
bestemming. Met name in de binnenstad, bij HOV-haltes en in de buurt van winkels. Voor de verblijfskwaliteit
van de openbare ruimte is het belangrijk dat fietsparkeren goed wordt geregeld. Bij grote vraag naar
fietsparkeren gaat de voorkeur uit dit niet op straat op te lossen.
8. duurzame mobiliteit
In de binnenstad en het centraal stedelijk gebied wordt de auto steeds minder gebruikt. De ambitie is deze
tendens door te trekken. Het streven is een reductie van vijftien procent ten opzichte van de autonome
mobiliteitsgroei. De afname van het autogebruik betekent meer voetgangers, fietsers en meer gebruik van het
openbaar vervoer. Duurzame mobiliteit kan worden bereikt door directe, aangename en comfortabele routes
voor voetgangers en fietsers in de stad en een verbetering van het fiets- en ov-netwerk binnen de MRA.
Daarnaast wordt ingezet op een programma van schonere mobiliteit. Zoals het bevorderen van rijden op groen
gas en elektriciteit, zero emission in het openbaar vervoer en de Landelijke Green Deal voor zero emission bij
stedelijke distributie.
9. de auto te gast in het centraal stedelijk gebied
Haarlem wil haar aantrekkingskracht als bezoekstad versterken en de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de
wijken rond de binnenstad verbeteren. Dat kan door een kwaliteitssprong te maken in een groter centraal
stedelijk gebied; over de Bolwerken, de Herensingel, de Leidsevaart, de zuidelijke Vesten en het Spaarne. In dit
centraal stedelijk gebied zijn de verkeersintensiteit en de snelheden beperkt; de auto is te gast. Dit betekent
dat vooral bestemmingsverkeer in en uit kan rijden. Auto’s die niet uit het gebied komen en daar ook geen
bestemming hebben, worden langs alternatieve routes geleid.
De centrum- en parkeerring omsluit nu nog de binnenstad en verwerkt ook veel doorgaand verkeer. Deze ring
gaat onderdeel worden van de binnenstad; dit betekent dat deze route aantrekkelijker is voor voetgangers en
fietsers. De Bolwerkenroute krijgt een beperktere functie, en is vooral bedoeld voor bestemmingsverkeer.
Binnen het centraal stedelijk gebied komt parkeerruimte vrij in de openbare ruimte ten gunste van ruimte voor
voetgangers, fietsers en openbaar vervoer. Voordat dit soort maatregelen kan worden uitgevoerd zijn eerst
flankerende maatregelen nodig, zoals extra parkeergarages, gedragsverandering en het ontwikkelen en
bevorderen van multimodale mobiliteit (Park & Ride’s, Park & Bike’s en Bike & Bus).
10. het versterken van de HOV-corridor
Ook kiest Haarlem voor een HOV-doorgang door de hele stad om een snelle en betrouwbare doorstroming van
openbaar vervoer mogelijk te maken. De centrale noord-zuidas loopt van Velsen, via het Delftplein en de
Rijksstraatweg, het station en binnenstad naar Schalkwijk en Schiphol. Op de as Delftplein-Schalkwijk heeft
Haarlem de ambitie om op termijn een tram te laten rijden, en waarop regionale bussen kunnen aantakken.
Langs de as wordt de stedenbouwkundige samenhang versterkt en de ruimtelijke kwaliteit verhoogd.
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11. ketenmobiliteit
Het slagen van ketenmobiliteit zit ‘m in toegankelijkheid voor voetgangers, goede (H)OV-, fiets- en
autonetwerken en een goede aansluiting op strategisch gelegen knooppunten.
Ook in de stad sluiten de verschillende vervoerswijzen op elkaar aan. De HOV-haltes worden knooppunten
waar verschillende vervoersvormen samenkomen, waar je prettig kunt verblijven en waar voorzieningen zijn.
12. bundelen op de grote ring
De stad in rijden met de auto is mogelijk, maar via minder directe routes. Dit kan betekenen dat de
automobilist in sommige gevallen om de stad heen moet rijden om zijn bestemming binnen Haarlem te
bereiken. Bezoekers met de auto worden langs vastgestelde routes van en naar de binnenstad geleid.
Onderweg kan worden gekozen uit gratis parkeren op een Park & Ride, goedkoop parkeren in een Park & Walk
en betaald parkeren in de binnenstadgarages.

7.5 Afwegingsmethodiek openbare ruimte
Als in een straat onvoldoende ruimte is om aan alle ruimteclaims tegemoet te komen, geeft de
afwegingsmethodiek inzicht in welke claims het zwaarst wegen op die plek. Eerst wordt gekeken welke
beleidsuitspraken de Structuurvisie doet, zoals op de themakaarten. Bieden die onvoldoende houvast dan
wordt de afwegingsmethodiek gehanteerd.

Afbeelding: Prioriteitsstelling beleidswensen
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7.6 Themakaarten
De betekenis van de hoofdkeuzes voor de stedelijke netwerken wordt zichtbaar gemaakt op themakaarten.
Elke kaart geeft op basis van de gewenste en verwachte ontwikkeling van de stad een streefbeeld weer voor
2040. Het is niet in beton gegoten. Onder invloed van demografische, maatschappelijke, bestuurlijke en
technologische ontwikkelingen kunnen in de toekomst op projectniveau andere keuzes worden gemaakt. Deze
moeten wel worden gemotiveerd binnen de afwegingsmethodiek openbare ruimte, zodat het bestuur een
stedelijke belangenafweging kan maken en vervolgens een besluit kan nemen.
Relevante zaken voor de Vijfhoek uit de themakaarten zijn:
Bomenstructuurkaart
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Recreatiekaart: ambassadeursplekken
Op deze themakaart zijn zogenaamde waardevolle plekken, ambassadeursplekken en de evenementenlocaties
in Haarlem aangegeven.
Waardevolle plekken: Bijna elke wijk heeft één of meer beeldbepalende plekken. Die dragen sterk bij aan de
waardering van de wijk en verdienen een goede richting.
Evenementenlocaties: De locaties op kaart geven plekken in parken aan waar mogelijk evenementen kunnen
plaatsvinden. Los daarvan kent de stad nog enkele pleinen en plekken die geschikt zijn voor evenementen. Op
evenementenlocaties zijn voldoende voorzieningen aanwezig.
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Hittestresskaart
De plekken die naar verwachting het meeste last hebben van hittestress zijn bedrijventerreinen en de
binnenstad. Water, groen en schaduwrijke plekken zorgen dat de stress door hitte afneemt. Daar waar
mogelijk worden groene plekken gecreëerd en water toegevoegd.
Water op straat kaart
Stroombanen
De kaart toont locaties in Haarlem waar na een intense bui veel regenwater over het oppervlak afstroomt. De
stroombanen zijn weergegeven op wegen waarover het water kan afstromen.
Deze stroombanen moeten behouden blijven en er moeten geen obstakels op de banen zijn. Door ruimtelijke
aanpassingen kunnen nieuwe stroombanen worden gecreëerd of bestaande worden aangepast.

Afbeelding: Uitsnede Water op straat kaart met stroombanen
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Voetgangerskaart
Binnenstad
In de binnenstad staat de verblijfskwaliteit voor de voetganger centraal. Het streven is een gemengd
voetgangersgebied waarbij andere verkeersdeelnemers te gast zijn. Terrassen dragen bij aan een levendige
binnenstad. Maar voorkomen moet worden dat ze de voetgangers hinderen.
Parken en plantsoenen
De parken en plantsoenen in Haarlem worden gebruikt om te wandelen, te spelen, het uitlaten van de hond, te
sporten of juist om even bij te komen. Looproutes die veel worden gebruikt leiden daarom al via parken of
plantsoenen. Waar dat nog niet zo is, wordt dit verbeterd.
Woonstraten
In de woonstraten is er voldoende ruimte voor de voetganger. De straatinrichting nodigt uit om zich steeds
meer lopend te verplaatsen. De vrije ruimte voor voetgangers is daarom bij voorkeur minimaal anderhalve
meter breed, en waar het kan breder.
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Fietsnetwerkkaart
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Afbeelding: Uitsnede fietsnetwerkkaart
Fietsenstallingen
Gebouwde fietsenstallingen in de binnenstad, bij economische centra, bij ov-knooppunten en Park & Rides
maken dat het toenemend aantal geparkeerde fietsen niet ten koste gaat van de ruimtelijke kwaliteit en
tegelijkertijd dragen ze bij aan de ketenmobiliteit. Nieuwe fietsenstallingen zijn inpandig, zijn ruim en licht,
hebben voldoende capaciteit en zijn gelegen bij fietsroutes in het regionaal- of hoofdfietsroutenetwerk, zoals
nabij de fietsring.
Overig fietsparkeren
Ook in woonstraten, zeker bij voorzieningen en winkels, moet meer ruimte komen voor het stallen van de fiets
op straat. Op plekken waar de breedte van de straat een knelpunt wordt, komen de fietsenrekken bij voorkeur
niet in groenstroken of op te smalle trottoirs. De ruimte voor het stallen van de fiets wordt dan gevonden in
parkeervakken voor auto’s. Nieuwe woningbouwprojecten beschikken over voldoende fietsparkeerruimte op
eigen terrein.
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Openbaar vervoerkaart

Hoogwaardig openbaar vervoer (HOV)
Het HOV heeft zich afgelopen jaren bewezen en draagt bij aan een bereikbare stad. Op de HOV- routes door de
stad hebben de daar rijdende R-netlijnen voorrang, ook ten opzichte van de overige buslijnen. De belangrijkste
eisen voor HOV zijn de hoge frequentie en hoge betrouwbaarheid van de dienstregeling, de reissnelheid en de
gegarandeerde aansluitingen en overstapmogelijkheden op andere buslijnen. Daarnaast heeft de gemeente de
ambitie om in de toekomst de populaire HOV Zuidtangent en de route van het HOV-noord eventueel over een
rail te laten rijden. Waar mogelijk wordt hier al op voorgesorteerd, door deze HOV- lijnen in vrijliggende tracés
aan te leggen.
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Overig openbaar vervoer (ov)
Voor de overige buslijnen gelden snelheden zoals voor autoverkeer. Als de ‘gewone’ bus rijdt via HOV-routes of
gebiedsontsluitingswegen kan de bus 50 km/u rijden, op andere wegen zal de bus zich moeten aanpassen. De
bus kan dan niet zozeer snel rijden, maar op deze trajecten wordt ingezet op een betrouwbare dienstregeling
met een hoge frequentie.
Knooppunten bij treinstations en HOV-haltes
Strategisch gelegen knooppunten met goede overstapvoorzieningen dragen bij aan het slagen van
ketenmobiliteit.
Treinstations, HOV-haltes en Park & Ride’s zijn de belangrijkste knooppunten van Haarlem. Er moeten
voldoende voorzieningen zijn die het aantrekkelijk maken om op de knooppunten over te stappen. Door
looproutes naar HOV-haltes en regionale- of hoofdfietsroutes via de knooppunten te laten lopen wordt het
interessant om de fiets en ov te combineren. Het is belangrijk dat op deze plekken voldoende stallingsruimte is
voor fietsen. Maar ook fietsdeelconcepten en autodelen zijn voorzieningen die passen op deze knooppunten.
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Gemotoriseerd verkeerkaart

Hoofd autonetwerk
Het hoofd autonetwerk bestaat uit een netwerk van gebiedsontsluitingswegen binnen de bebouwde kom. Hier
mag 50 km/u gereden worden. Gebiedsontsluitingswegen hebben als doel het verkeer dat de stad in- of uitgaat
zo goed mogelijk af te wikkelen naar de Regioring. Het hoofd autonetwerk omvat een structuur aan
gebiedsontsluitingswegen die Haarlem en de regio verbinden met de Regioring. Als er langs
gebiedsontsluitingswegen wordt geparkeerd, gebeurt dat in vakken en niet op de rijbaan.
Woonstraten (niet op kaart)
Alle overige wegen zijn erftoegangswegen. Dit zijn meestal de gewone woonstraten. Deze straten hebben een
verblijfskarakter en zijn bedoeld om bestemmingsverkeer zo goed mogelijk af te wikkelen, van de bestemming
naar het hoofd autonetwerk of andersom. De woonstraten hebben snelheidsremmende maatregelen en
daarom rijden er in beginsel geen bussen. Erftoegangswegen zijn smalle straten zonder rijbaanindeling waar
ook wordt gefietst en geparkeerd. De maximaal toegestane snelheid in de woonstraat is 30 km/u.
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Parkeren
De groei van het toerisme en het recreatieve winkelbezoek zorgen voor nieuwe uitdagingen. Parkeergarages
moeten voor de bezoeker eenvoudig bereikbaar zijn. De uitdaging ligt in het verhogen van de belevingswaarde
van het ‘product’ Haarlem als geheel. De informatievoorziening over parkeren wordt dusdanig verbeterd dat
bezoekers vanaf de Regioring via de kortste aanrijroute naar het centrum worden geleid. Op weg naar een
centrumgarage krijgt de bezoeker verschillende voorzieningen aangeboden.
• Park & Ride: gratis parkeren bij de stadsrand voorzien van natransport per fiets, trein of HOV.
• Park & Walk: goedkoper parkeren in het centraal stedelijk gebied met goede looproutes de stad in. Aan de
Oudeweg, nabij de Koepel komt een nieuwe Park & Walk-garage.
• Centrumgarage: aan iedere kant van de binnenstad ligt een garage.
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8.

CONVENANT BINNENSTAD HAARLEM 2018-2022

Het convenant tussen de publieke en private partijen in de binnenstad richt zich op een onderscheidende,
nationaal concurrerende binnenstad. Versterking door innovatie, duurzaamheid en bereikbaarheid. De
volgende concrete (werk) afspraken en ambities binnen zes hoofdgroepen zijn relevant voor de Vijfhoek.
1. Economisch sterke binnenstad
• We willen meer gebieden in de binnenstad, waar aantrekkelijke en spannende hotspots binnen de
historische context zijn te creëren, aandacht geven. In deze convenant periode zijn dat o.a. de Nieuwe
Groenmarkt, het Egelantier/ museumkwartier, Stationsplein, Gonnetstraat en het Bibliotheek complex,
alsmede het net naast de binnenstad gelegen Koepelgebied.
2. Duurzame binnenstad
• Het aantal auto’s en vervoerbewegingen in de binnenstad zelf wordt teruggedrongen door een nieuw
toegangsbeleid en de bundeling van vervoersstromen. Het autovrij gebied wordt waar mogelijk vergroot.
Stadsdistributie wordt slimmer aangepakt, collectiever en CO2 neutraler.
• Het gebruik van de fiets en van het OV wordt gestimuleerd.
3. Aantrekkelijke binnenstad
• Wij zetten in om een groter aantal fietsen in inpandige voorzieningen te plaatsen, zodat het aantal in de
openbare ruimte geparkeerde fietsen wordt teruggedrongen.
4. Bereikbare binnenstad
• Binnenstadgarages worden meer toegankelijk gemaakt voor bewoners.
• Fietsverkeer wordt gestimuleerd. Daarbij zijn de uitbreiding van parkeervoorzieningen en handhaving in de
openbare ruimte noodzakelijke randvoorwaarden.
• Er komen aantrekkelijke fietsroutes om het centrum zodat er minder doorgaand fietsverkeer door de
binnenstad gaat.
• Er wordt ingespeeld op de komst van de elektrische auto’s en fietsen. Het aantal laadpalen neemt
gefaseerd toe.
5. Promotie van de binnenstad
6. Organisatie van de binnenstad
-
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9.

COALITIEPROGRAMMA DUURZAAM DOEN (2018-2022)

Voor de Vijfhoek mogelijk relevante actiepunten uit het coalitieprogramma zijn:
Wonen en ruimtelijke ordening:
• Er blijft (of komt) in iedere buurt voldoende leefruimte en groen; voorzieningen groeien mee.
• Bij nieuwbouw moet worden voorzien in parkeerruimte voor auto’s op eigen terrein, in principe
ondergronds.
• We onderzoeken een verlaging van de parkeernorm.
Groen, water, klimaat- adaptatie en openbare ruimte:
• We willen de openbare ruimte zo inrichten dat het vanzelfsprekend wordt om te lopen of te fietsen. In
ieder stadsdeel willen we een aantrekkelijke 10.000 stappen-route maken.
Bereikbaarheid en mobiliteit:
• We zetten in op gedragsverandering van de Haarlemmer; de keuze voor lopen, fietsen en openbaar vervoer
wordt meer van- zelfsprekend. We onderkennen dat een auto voor veel mensen noodzaak is.
• Trottoirs en fietspaden worden verbreed (waar dat kan).
• Het autoluwe centrum wordt uitgebreid.
• Haarlem krijgt een Milieuzone om tot een schonere lucht te komen. De eerste stap is een onderzoek,
waarbij ook de mogelijke effecten voor het bedrijfsleven worden meegenomen.
• We kijken naar het goed op elkaar afstemmen van verkeerslichten voor fietsers en auto’s.
• Parkeergarages en fietsgarages worden voor de bezoeker eenvoudiger bereikbaar door een betere
bewegwijzering en logischer naamgeving.
• We willen meer duurzame deelauto’s, ‘smart mobility’ en ‘mobility as a service’.
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10. GEBIEDSOPGAVEN 2019-2023
Per stadsdeel wordt eens in de 5 jaar een gebiedsopgave geschreven. Hierin staat welke doelen de gemeente
met haar partners binnen 5 jaar wil halen op fysiek, sociaal en economisch terrein. In het gebiedsprogramma
staat welke projecten er worden uitgevoerd om de gebiedsopgaven te halen. Het programma wordt gemaakt
in samenwerking met onder andere woningbouwcorporaties, welzijnsinstellingen, politie, wijkraden en
zorginstellingen. Groot onderhoudsprojecten staan ook in het gebiedsprogramma.
In de gebiedsopgave Centrum staan de in het cluster Fysiek en het cluster Burger en bestuur de volgende zaken
die relevant kunnen zijn voor de Vijfhoek.
Autoluwe binnenstad
• Auto’s worden minder dominant in het straatbeeld. In diverse buurten willen ook bewoners en wijkraden
stappen zetten om hun omgeving autoluw te maken. Met name de Vijfhoek en de Burgwal lenen zich voor
autoluwe maatregelen of een nieuwe verkeerscirculatie. De komende jaren werkt de gemeente graag
daaraan mee wil zorgen voor draagvlak voor dergelijke initiatieven.
Duurzame stedelijke distributie
• Haarlem heeft in het kader van een GreenDeal met de landelijke organisatie van vervoerders afgesproken
dat vanaf 2025 vrachtwagens en bestelbussen, die vervuilende emissies uitstoten niet meer het
kernwinkelgebied kunnen inrijden. Omdat het autoluwe kernwinkelgebied de komende periode wordt
uitgebreid, gaat dit samen met het bijplaatsen van palen en het aanpassen van het vergunningstelsel. In het
coalitieakkoord is de ambitie uitgesproken voor het instellen van een milieuzone. Hier wordt onderzoek
naar gedaan dat moet leiden tot een voorstel aan de raad.
Parkeren
• Met de uitvoering van de maatregelen Moderniseren Parkeren ontstaat een meer gemengd parkeerregime.
Naast het fiscaliseren is het doel ook om in de binnenstad meer ruimte te maken voor voetgangers en
fietsers als primaire gebruikers van de openbare ruimte. Dat betekent dat de auto geweerd zal worden uit
delen van de binnenstad en dat straatparkeren waar mogelijk plaats zal maken voor inpandig parkeren.
Voor de uitrol van de autoluwe binnenstad zal de capaciteit in de garages worden herverdeeld. Ook moeten
er nieuwe locaties worden gevonden voor garages zodat op straat ruimte kan worden gemaakt,
bijvoorbeeld nabij de Gedempte Oostersingelgracht in Oost.
Uitbreiding fietsparkeervoorzieningen
• Het fors groeiende aantal fietsers betekent dat die fietsen ook ergens geparkeerd moeten kunnen worden.
Voor de binnenstad is de opgave om duizenden extra, liefst inpandige fietsparkeerplekken te realiseren. […]
De gemeente blijft zoeken naar mogelijkheden voor extra fietsparkeervoorzieningen op straat, waaronder
het flexibel inzetten van autoparkeerplaatsen.
Burger en bestuur
• De bewoners in het centrum zijn het meest actief met initiatieven zoals vergroenen. Met name in de
Burgwal en de Vijfhoek zijn veel groeninitiatieven uitgevoerd of gestart. Daarnaast spelen er discussies over
verkeersoverlast en het verder autoluw maken in delen van de binnenstad, met name de Vijfhoek, de
Heiliglanden en de Burgwal. De opgave is om bewonersinitiatieven de kans te geven, met het benodigde
draagvlak in de buurt. Bij breedgedragen voorstellen uit de buurt kan een aanpak of herinrichting door cocreatie tot stand komen.
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In het gebiedsprogramma staan de volgende relevante projecten binnen de Vijfhoek genoemd:
Wilhelminastraat / Raaksbruggen, onderzoek herinrichting
Onderzoeken welke onderhoud interventies er noodzakelijk zijn en met welke onderzoeks uitvragen er
rekening moet worden gehouden.
Vijfhoek/Raaks/Doelen, onderzoek verkeersbeperkende maatregelen
Onderzoek naar verkeersbeperkende maatregelen in een groter gebied (van Gasthuisvest t/m Raaks en
Gedempte Oude Gracht t/m Wilhelministraat).
Raaks fase 3, herontwikkeling met verkoop kavel
Verkoop van de laatste kavel aan de Wilhelminastraat/Zijlvest voor de ontwikkeling appartementen en een
(ondergrondse) fietsenstalling voor 1.000 fietsen en herontwikkeling openbare ruimte (2019-2021) met
vervangen riolering.
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11. INFORMATIENOTA OVER DE ‘VOORTGANG EN SAMENHANG VAN PROJECTEN EN
AMBITIES VOOR EEN DUURZAME EN BEREIKBARE BINNENSTAD’
Deze informatienota geeft een overzicht van lopende projecten gericht op mobiliteit, duurzaamheid en
openbare ruimte in de binnenstad. De verschillende projecten hangen onderling samen en kennen
afhankelijkheden. Relevante ontwikkelingen voor de Vijfhoek zijn hieronder aangegeven en een indicatie van
de planning is toegevoegd op basis van bestuursinformatie van de gemeente Haarlem:
• Uitbreiding autoluwe binnenstad (per 1 juli 2019 ingevoerd)
• Moderniseren parkeren (Bewoners naar de garage) (1e helft 2019 ingevoerd)
• Invoering milieuzone (vermindering luchtverontreiniging) (invoering milieuzone kan nog deze
collegeperiode, emissievrije zone pas vanaf 2025)
• Green Deal Zero Emission Stadslogistiek (GDZES)(beperken CO2 emissie) (nieuw toegangsbeleid
vrachtvervoer binnenstad kan nog deze collegeperiode worden ingevoerd)
• Fietsring om de binnenstad (beter alternatief voor fietsen door de binnenstad; deze collegeperiode
realisatie eerste deel (Raaks/Wilhelminastraat en Raamvest)
• Deltaplan Fiets (terugdringen oponthoud op fietsroutes en realiseren meer fietsparkeergelegenheid)
(uitvoering deze collegeperiode)
• Meer autoluwe wijken (vervolg onbekend)
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12. MER RAAKSGEBIED HAARLEM, AANVULLING ONTWERP
De gevolgen van de herontwikkeling van het Raaksgebied voor de leefomgeving zijn weergegeven in een
ontwerp MER (milieu-effect-rapport). Mede naar aanleiding van de reactie van de commissie voor de m.e.r. is
een afzonderlijke aanvulling gemaakt op het ontwerp MER.
In de aanvullende MER staan in figuur 2.7 de locaties voor laden en lossen aangegeven. Raaks en Zuiderstraat
worden beide voor laden en lossen gebruikt (rood). De straten binnen het Raaksgebied (Hortusplein,
Drossestraat, Jacobstraat en Achterlangs) worden alleen tijdens venstertijden voor laden en lossen gebruikt
(geel).

Afbeelding: Afbeelding 2.7 Locaties laden en lossen (bron: MER Raaksgebied Haarlem, aanvulling ontwerp)
In de aanvullende MER staat in paragraaf 3.4 dat een ‘evaluatieprogramma naar de milieugevolgen (geluid) van
laden en lossen’ moet worden uitgevoerd. Een dergelijk evaluatieprogramma is nog niet uitgevoerd.
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13. DO OPENBARE RUIMTE HAARLEM – RAAKSTERREIN
Het DO (definitieve ontwerp) geeft een gedetailleerde serie kaartbeelden van de geplande inrichting van de
openbare ruimte. Relevante onderdelen zijn:
• Kaartbeeld paaltjes en hekwerken
• Kaartbeeld maaiveldparkeren
• Kaartbeeld rijrichting, laden/lossen
Inmiddels is het gehele gebied heringericht. Op enkele punten is daarbij afgeweken van het DO:
• Geen vrijliggende fietspaden op Raaks, maar suggestiestroken op de rijbaan.
• Raaks voorzien van beweegbare paaltjes (geen toegang autoverkeer, uitgezonderd laden en lossen tijdens
venstertijden en ontheffinghouders) zodat een auto-arm gebied ontstaat. Aangezien het geen
voetgangersgebied is en er wel parkeren op straat plaatsvind is dit geen formeel onderdeel van het
autoluwe gebied.
• Inzinkbare paaltjes in het Achterlangs zijn (nog) niet geplaatst.
• Inzinkbare paaltjes aan de noordzijde van de Oude Zijlvest zijn (nog) niet geplaatst.
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14. REGELING VOOR DE VERLENING VAN ONTHEFFINGEN TOT TOEGANG TOT
VOETGANGERSGEBIEDEN
De gemeente kiest voor autoluw, omdat ze meer ruimte wil geven aan de fietser en de voetganger. Zo kan de
stad groener, gezonder en klimaatbestendig worden. Bovendien vermindert de hoeveelheid fijnstof in de
binnenstad. Het gebied wordt aantrekkelijker en veiliger voor bewoners, ondernemers en het winkelend
publiek.
Deze regeling bevat de ontheffingsmogelijkheden voor het voetgangersgebied.
• Tot het voetgangersgebied (ook wel autoluwe gebied, zie kaartbeeld) heeft het gemotoriseerd verkeer
alleen toegang tussen 6.00 en 11.00 uur om te kunnen laden en lossen. Iedereen parkeert buiten het
autoluwe gebied. Buiten deze tijden wordt het voetgangersgebied met fysieke middelen afgesloten.
• Tussen 11.00 en 12.00 uur kan toegang worden verleend aan duurzame voertuigen (elektrisch, groen gas of
waterstof).
• Tussen 12.00 en 18.00 kan er bij aantoonbare noodzaak maximaal 1 uur toegang worden verleend.
• Tussen 18.00 en 21.00 uur kan aan duurzame voertuigen die op geluidsarme wijze laden en lossen
maximaal 1 uur toegang worden verleend.
• Het college kan ontheffing verlenen aan belanghebbenden voor laden en lossen, uitvoeren van
werkzaamheden of het bereiken van particuliere parkeergelegenheid. De groepen belanghebbenden en de
specifieke toegangsrechten zijn in de regeling expliciet omschreven.
Bewoners, ondernemers uit het autoluwe gebied en taxichauffeurs die in het gebied moeten zijn, kunnen een
pas aanvragen. Ook leveranciers hebben onder bepaalde voorwaarden recht op een toegangspas. Bewoners en
ondernemers in de drukke winkelstraten krijgen geen toegangspas. Er wordt stapvoets gereden (max. 15
km/u).
Vanaf 1 juli 2019 zijn meer straten in de binnenstad autoluw geworden. De actuele kaart is hierna
weergegeven.
De termen autoluw gebied en voetgangersgebied worden door elkaar gebruikt. Strik formeel betreft het
autoluwe gebied niet overal een echt voetgangersgebied want in sommige straten zijn (brom)fietsers eveneens
toegestaan.
Let op: In de kaart zijn alleen de beweegbare palen weergegeven en is alleen het gebied achter de beweegbare
palen als ‘autoluw’ gemarkeerd. Er zijn echter ook vaste (niet beweegbare palen) waar autoverkeer in het
geheel niet mogelijk is (volledig autovrij gebied). Dit is niet op de kaart aangegeven aangezien hier het
toegangsregime met ontheffingsmogelijkheden niet van toepassing is. Daarnaast is het wegvak op de Raaks
tussen de beweegbare palen niet als ‘autoluw’ gemarkeerd. Het toegangsregime is hier wel van toepassing,
maar het is niet als voetgangersgebied bebord en er zijn wel enkele parkeerplaatsen aanwezig.
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Afbeelding: Kaart autoluw gebied en beweegbare palen per 1 juli 2019

Pagina 48 van 57

Onderzoek en advies wijkverkeersvisie Vijfhoek; Bijlagerapport Beleidsinventarisatie

15. RAPPORTAGE PARKEERDRUK HAARLEM
De onderzoeksrapportage geeft een beeld van de parkeerdruk van alle straten van Haarlem voor 6 momenten
in de week:
• Dinsdagnacht
• Dinsdagmiddag
• Donderdagavond
• Zaterdagmiddag
• Zondagochtend
• Zondagmiddag
Voor de Vijfhoek kunnen hieruit de volgende conclusies worden getrokken:
• De acceptabele parkeerdruk van 85% wordt op vrijwel alle straten waar parkeerplaatsen zijn 1 of meerdere
momenten overschreden (zie uitsnede kaartbeeld).
• Dit geldt zowel voor momenten dat met name veel bewoners aanwezig zijn (dinsdagnacht; zie kaartbeeld)
als voor momenten waarop met name bezoekers aanwezig zijn (dinsdagmiddag; zie kaartbeeld).

Afbeelding: Parkeersituatie Haarlem gereguleerd gebied, maart 2018 (officieuze parkeerdruk)
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Afbeelding: Parkeerdruk gereguleerde gebied dinsdagnacht per wegvak (officieuze parkeerdruk)

Afbeelding: Parkeerdruk gereguleerde gebied dinsdagmiddag per wegvak (officieuze parkeerdruk)
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16. NOTITIE RIJCURVECHECK VIJFHOEK
Op de wegen in het gebied rondom het Nieuwe Kerksplein is voor voertuigen een lengtebeperking van 7,50
meter van kracht. Voor 9 lokaties is onderzocht of voertuigen met deze of een kleinere lengte de bocht kunnen
maken zonder zich klem te rijden.
Van de 9 lokaties zijn er 6 lokaties waar het niet mogelijk is om met een voertuig van 7,5 m de bocht te nemen.
Van deze 6 lokaties is het bij 2 lokaties mogelijk om de positie van paaltjes en/of trottoirband aan te passen
waardoor een voertuig van 7,5 m wel de bocht kan nemen. Het betreft de volgende lokaties:
• Nieuwe Raamstraat – Korte Lakenstraat
• Nieuwe Raamstraat – Nieuwe Kerksplein
Bij de resterende 4 lokaties kan de situatie worden aangepast zodat voertuigen van 7,0 m wel de bocht kunnen
nemen. Het betreft de volgende lokaties:
• Doelstraat – Korte en Lange Lakenstraat
• Doelstraat – Nieuwe Kerksplein – Lange Raamstraat
• Doelstraat – Lange Annastraat
• Lange Annastraat - Breestraat
Het is aanvullend mogelijk om in het gehele gebied een lengtebeperking van 7,0 m in te voeren (in plaats van
de huidige 7,5 m) zodat de beperking aansluit op de fysieke ruimte.
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17. CONCLUSIES EN OPVALLENDE ZAKEN
De belangrijkste beleidsvisie en dus uitgangspunt voor het advies wijkverkeersvisie Vijfhoek is de Structuurvisie
Openbare Ruimte, Haarlem 2040: Groen en bereikbaar. Een aantal punten zijn belangrijk om helder te hebben.
Begrippen ‘autoluw’, ‘gemengd voetgangersgebied’, ‘voetgangersgebied’ en ‘auto te gast’
Er worden verschillende benamingen gebruikt voor principes die op elkaar lijken maar wel verschillen. Dat kan
leiden tot spraakverwarringen. Om dat te voorkomen zijn deze begrippen op een rij gezet.
Autoluw
In het Haarlems Verkeer en Vervoerplan is aangegeven dat met ‘autoluw’ wordt bedoeld ‘een verbetering van
de kwaliteit van de binnenstad door onder meer het onmogelijk maken van doorgaand verkeer door de
binnenstad’.
In de Parkeervisie staat: ‘Het autoluwe of -vrije gebied is al tamelijk groot.’ Blijkbaar wordt het gebied dat
afgezet is met beweegbare paaltjes (venstertijden voor laden en lossen, daarbuiten alleen toegang voor
ontheffinghouders, geen parkeren op straat) autoluw genoemd, maar bedoelt men eigenlijk autovrij.
Op de website van de gemeente wordt gesproken over het ‘autoluwe gebied’ en wordt tevens de term
‘voetgangersgebied’ gebruikt. Niet alle straten in het autoluwe gebied zijn echter formeel voetgangersgebied.
De Regeling voor de verlening van ontheffingen tot toegang tot voetgangersgebieden gaat over de toegang tot
het met beweegbare paaltjes afgezette gebied.
In de loop der tijd is de oorspronkelijke betekenis van autoluw uit 1995 (onmogelijk maken van doorgaand
verkeer) dus vervangen door de nieuwe betekenis van autoluw (het gebied dat is afgezet met beweegbare
paaltjes).
Onder ‘autoluw gebied’ wordt in het huidige beleid dus verstaan:
Het gebied dat is afgezet met beweegbare paaltjes (venstertijden voor laden en lossen, buiten venstertijden
alleen toegang voor ontheffinghouders, geen parkeerplaatsen op straat, wel laad- en losplaatsen op straat)
Voetgangersgebied
Een voetgangersgebied is formeel voorzien van een voetgangersbord (bord G07). In een voetgangersgebied zijn
alleen voetgangers toegestaan. Het voetgangersbord kan voorzien zijn van een onderbord waarmee andere
verkeerdeelnemer (tijdelijk of permanent) toegang hebben tot het voetgangersgebied. Dit kan bijvoorbeeld
bevoorradingsverkeer tijdens venstertijden zijn of fietsers. Voor deze verkeersdeelnemers gelden in principe de
gebruikelijke verkeersregels.
Een voetgangersgebied is dus een gebied dat is voorzien van een voetgangersbord.

Pagina 52 van 57

Onderzoek en advies wijkverkeersvisie Vijfhoek; Bijlagerapport Beleidsinventarisatie

Gemengd voetgangersgebied
In de SOR staat: ‘Centraal in de binnenstad staat de verblijfskwaliteit voor voetgangers en fietsers. Het streven
is een gemengd voetgangersgebied te creëren waarbij andere verkeersdeelnemers te gast zijn. Een lagere
snelheidslimiet – de maatgevende snelheid is die van de voetganger en de fietser - en een beperkter aantal
motorvoertuigen maken de binnenstad geschikter voor menging van de verkeersdeelnemers. Uitzondering
hierop vormen de assen voor HOV en de fiets door het centrum.’
Hoewel de term ‘voetgangersgebied’ wordt gehanteerd, blijkt dat de verblijfskwaliteit voor voetgangers én
fietsers centraal staat en ook de fietser maatgevend is. Er lijkt een soort langzaam verkeersgebied te worden
bedoeld (menging voetganger met fietser) waar andere verkeersdeelnemers (auto en bevoorradend verkeer)
te gast zijn.
Een gemengd voetgangers gebied is dus een gebied waar langzaam verkeer (voetgangers en fietsers) prioriteit
hebben en ander verkeer (autoverkeer en bevoorradend verkeer) te gast is.
Auto te gast
In de SOR staat: ‘Centraal in de binnenstad staat de verblijfskwaliteit voor voetgangers en fietsers. Het streven
is een gemengd voetgangersgebied te creëren waarbij andere verkeersdeelnemers te gast zijn. Een lagere
snelheidslimiet – de maatgevende snelheid is die van de voetganger en de fietser - en een beperkter aantal
motorvoertuigen maken de binnenstad geschikter voor menging van de verkeersdeelnemers. Uitzondering
hierop vormen de assen voor HOV en de fiets door het centrum.’
In de SOR staat: ‘In dit centraal stedelijk gebied zijn de verkeersintensiteit en de snelheden beperkt; de auto is
te gast. Dit betekent dat vooral bestemmingsverkeer in en uit kan rijden. Auto’s die niet uit het gebied komen
en daar ook geen bestemming hebben, worden langs alternatieve routes geleid.’
Elders in de SOR staat:
• ‘De doorstroming van voetgangers, fietsers en openbaar vervoer staat voorop. Om dit te bereiken is het
streven om op wegvakken maximaal 5.000 motorvoertuigen per etmaal te passeren.’
• ‘De maatgevende snelheid is 30 km/u zodat een combinatie van fietsers en gemotoriseerd verkeer mogelijk
is. Uitzondering zijn de HOV-assen en gebiedsontsluitingswegen voor gemotoriseerd verkeer.’
Een gebied waar auto te gast van toepassing is, is dus een gebied waar doorstroming van voetgangers, fiets en
openbaar vervoer voorop staat en geen doorgaand autoverkeer rijdt (maximaal 5.000 motorvoertuigen per
etmaal; wettelijke maximum snelheid maximaal 30 km/uur met uitzondering van HOV-assen en
gebiedsontsluitingswegen).

Functie van Gedempte Oude Gracht voor het autoverkeer in SOR niet geheel helder
Het SOR is op één punt niet helder. Dat betreft de functie voor het autoverkeer van de Gedempte Oude Gracht.
Bij de beschrijving van de ontwikkelrichting van de binnenstad staat. ‘Centraal in de binnenstad staat de
verblijfskwaliteit voor voetgangers en fietsers. Het streven is een gemengd voetgangersgebied te creëren
waarbij andere verkeersdeelnemers te gast zijn. Een lagere snelheidslimiet – de maatgevende snelheid is die
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van de voetganger en de fietser - en een beperkter aantal motorvoertuigen maken de binnenstad geschikter
voor menging van de verkeersdeelnemers. Uitzondering hierop vormen de assen voor HOV en de fiets door het
centrum.’ ‘De doorstroming van voetgangers, fietsers en openbaar vervoer staat voorop. Om dit te bereiken is
het streven om op wegvakken maximaal 5.000 motorvoertuigen per etmaal te passeren.’
Op de themakaart gemotoriseerd verkeer staat het hoofd autonetwerk aangegeven. Hierbij is aangegeven: ‘Het
hoofd autonetwerk bestaat uit een netwerk van gebiedsontsluitingswegen binnen de bebouwde kom. Hier mag
50 km/u gereden worden.’ De Gedempte Oude Gracht is volgens het kaartbeeld onderdeel van het hoofd
autonetwerk.
Een maximale intensiteit van 5.000 motorvoertuigen per etmaal past bij menging van fietsers en auto’s
(landelijke richtlijnen CROW voor erftoegangsweg 30 km/uur). Een wettelijke maximum snelheid van 50
km/uur komt echter niet overeen met een maatgevende snelheid voor voetganger en fietser. Bovendien geldt
in de huidige situatie al een wettelijke maximum snelheid van 30 km/uur op de kruispunten van de Gedempte
Oude Gracht tussen Kleine Houtstraat en Zijlstraat. Het is dus niet helemaal duidelijk wat nu de functie van de
Gedempte Oude Gracht is. De SOR hinkt op dit aspect op twee gedachten.
In het vroegere Haarlems Verkeers- en vervoerplan, Een leefbare en bereikbare stad stond het volgende:
• Wegencategorisering: Gedempte Oude Gracht 30 km/uur met bus
Op grond van bovenstaande wordt als uitgangspunt voor het toekomstbeeld 2040 uitgegaan van het volgende
voor de wegcategorisering voor het autoverkeer op de Gedempte Oude Gracht:
• Gedempte Oude Gracht tussen Kleine Houtstraat en Zijlstraat: gebiedsontsluitingsweg, maximum snelheid
30 km/uur, maximaal 5.000 motorvoertuigen per uur (geen menging fiets en auto)
• Rest Gedempte Oude Gracht: gebiedsontsluitingsweg, maximum snelheid 50 km/uur, maximaal 5.000
motorvoertuigen per uur (geen menging fiets en auto)

Autoparkeren in Parkeervisie aanvullend op SOR
In de Structuurvisie Openbare Ruimte, Haarlem 2040: Groen en bereikbaar staat:
• Geparkeerde auto’s- en fietsen, van zowel bewoners als bezoekers, worden zoveel mogelijk ondergebracht
in garages.
• Binnen het centraal stedelijk gebied komt parkeerruimte vrij in de openbare ruimte ten gunste van ruimte
voor voetgangers, fietsers en openbaar vervoer.
In de Parkeervisie Haarlem staat:
• De parkeerdruk in de openbare ruimte te beperken.
• In de binnenstad buiten het kernwinkelgebied en op straat gaan bewoners vóór bezoekers.
Deze uitgangspunten in de Parkeervisie gaan iets verder dan hetgeen in de SOR is verwoord, maar passen wel
bij de visie in de SOR.

Kaartbeeld toekomstsbeeld 2040 Vijfhoek conform bestaand beleid
Op basis van het bestaande beleid is het toekomstbeeld 2040 voor het verkeer in de Vijfhoek in een kaartbeeld
in bijlage 1 gezet.
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18. BIJLAGEN

18.1 Bijlage 1: Verkeerskundig toekomstbeeld Vijfhoek 2040 (conform beleid)
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Toekomstbeeld verkeer Vijfhoek 2040 (conform vastgesteld beleid gemeente Haarlem)

Gehele gebied:
- Auto te gast: snelheid (max. 30 km/uur m.u.v.
HOV-assen en 50 km/uur-wegen) en hoeveelheid
(max. 5.000 motorvoertuigen/etmaal)
- Milieuzone (minder luchtverontreiniging)
- CO2 emissie vrije zone (geen fossiele brandstoffen)

Permanent gesloten voor autoverkeer

Fietsring

Autoluw (met beweegbare paaltjes afgesloten gebied, geen straatparkeren)

Hoofdfietsnetwerk

Uitbreiding autoluw (met beweegbare paaltjes afgesloten gebied, geen

Fietsnetwerk

straatparkeren)

Nieuwe inpandige fietsenstalling

Auto-arm (met beweegbare paaltjes afgesloten gebied, straatparkeren

HOV corridor rail (Hoogwaardig Openbaar Vervoer)

alleen voor bewoners en bedrijven)

HOV bus (Hoogwaardig Openbaar Vervoer)

Gemengd voetgangersgebied (gebied primair voor voetgangers en fietsers,

Gebiedsontsluitingsweg 50 km/u (geen menging fiets en auto)

andere verkeersdeelnemers te gast)

Gebiedsontsluitingsweg 30 km/u (geen menging fiets en auto)

Op te waarderen voetgangersroute

Geen doorgaand autoverkeer door de wijk meer mogelijk

Voetgangersroute

Geen straatparkeerplaatsen
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