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1.

INLEIDING

1.1 Onderzoek en advies wijkverkeersvisie Vijfhoek
In het kader van het ‘Onderzoek en advies wijkverkeersvisie Vijfhoek’ is aan Mobycon gevraagd om de Wijkvisie
Verkeer van de Wijkraad Vijfhoek, Raaks en Doelen van maart 2018 te toetsen. In dit bijlagerapport is deze
toetsing weergegeven.
Wijkvisie Verkeer in het kort
Samen met bewoners heeft de wijkraad in 2017 de wijkvisie (47 pagina’s) opgesteld en in maart 2018 deze
aangeboden aan de onderhandelaars van het huidige college. Door middel van verschillende gesprekken,
oproepen, wijkschouwen, bijeenkomsten, enquêtes, gesprekken met de politie en de gemeente is de visie
op basis van ruim 300 unieke reacties van bewoners tot stand gekomen.
De visie kent (door bewoners aangedragen) zes urgente knelpunten in de wijk die om een oplossing vóór
2022 (deze collegeperiode) vragen. In de fasering ‘later’ (na 2022) zijn diverse zaken zoals een gewijzigde
verkeerscirculatie, veiliger fietsroutes, verbeterde stadsdistributie, vergunningparkeren en een autoluwe
wijk (conform het B&W besluit van 1995) genoemd.
Rode draad is meer ruimte voor voetgangers en fietsers en minder ruimte voor vrachtverkeer en auto’s in
het grotendeels Middeleeuwse stratenpatroon. Bij alle voorgestane maatregelen is in de visie rekening
gehouden met de gemeentelijke beleidsopvattingen zoals genoemd in de (destijds concept-) SOR en een
beperkt budget bij de gemeente.

1.2 Specifieke vragen bij de toetsing
In de uitvraag voor deze opdracht zijn enkele specifieke vragen gesteld met betrekking tot de toetsing van de
Wijkvisie Verkeer. Deze moeten uiteraard ook worden beantwoord. Het betreft de volgende vragen waarvan
de volgorde is aangepast in verband met een logische toetsing:
• 1. Hoe verhouden de in de wijkvisie opgenomen probleemlocaties zich tot de gemeentelijke
beleidsdoelstellingen en wettelijke voorschriften?
• 25. Maak een (verkeersveiligheids-)analyse van de in de wijkvisie genoemde 6 probleemlocaties.
• 5. Beoordeel de voorgestelde fasering.
• 2. Hoe effectief zijn de in de wijkvisie beschreven oplossingen voor de in de wijkvisie beschreven
probleemlocaties en doelstellingen?
• 22. Zijn er alternatieve oplossingen om de in de wijkvisie genoemde doelstellingen op het gebied van
leefbaarheid te bereiken?

1.3 Aanpak en leeswijzer
De hiervoor genoemde vragen zijn in de navolgende hoofdstukken beantwoord.
In hoofdstuk 2 is een algemene toetsing van de Wijkvisie Verkeer aan het gemeentelijk beleid en wettelijke
voorschriften opgenomen (vraag 1).
In hoofdstuk 3 is eerst een (verkeersveiligheids)analyse van de 6 urgente probleempunten uit de Wijkvisie
Verkeer opgenomen (vraag 25). Vervolgens is een toetsing van de in de Wijkvisie voorgestelde maatregelen
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voor de 6 urgente probleempunten uit de Wijkvisie Verkeer aan het gemeentelijk beleid en wettelijke
voorschriften opgenomen (vraag 1).
In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de fasering van de voorgestelde maatregelen (vraag 5), de effectiviteit van
de oplossingen (vraag 2) en de alternatieve oplossingen (vraag 22).
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2.

WIJKVISIE VERKEER VERSUS GEMEENTELIJK BELEID

2.1 Inleiding
In dit hoofdstuk is een algemene toetsing van de Wijkvisie Verkeer aan het gemeentelijk beleid en wettelijke
voorschriften opgenomen (vraag 1).
Vraag 1 luidt als volgt:
1. Hoe verhouden de in de wijkvisie opgenomen probleemlocaties zich tot de gemeentelijke
beleidsdoelstellingen en wettelijke voorschriften?
In dit hoofdstuk wordt nog niet op de 6 urgente probleemlocaties uit de Wijkvisie Verkeer ingegaan. Dit
gebeurt in hoofdstuk 3. In dit hoofdstuk is namelijk eerst een algemene toets van de Wijkvisie Verkeer aan het
gemeentelijk beleid opgenomen. Het huidige verkeerskundige gemeentelijk beleid is beschreven in het
afzonderlijke bijlagerapport ‘Beleidsinventarisatie’.

2.2 Wijkvisie Verkeer en gemeentelijk beleid
Slechts enkele tegenstrijdigheden tussen Wijkvisie Verkeer en gemeentelijk beleid
Er zijn nauwelijks tegenstrijdigheden tussen de Wijkvisie Verkeer en het (globaal geformuleerde) beleid van de
gemeente geconstateerd. De Wijkvisie Verkeer past dus vrijwel geheel binnen het gemeentelijk beleid. Slechts
op vijf punten kan (wellicht) gesproken worden van tegenstrijdigheid van de Wijkvisie Verkeer met het
gemeentelijk beleid.
Autoluw centrum
In hoofdstuk 5 (gewenste situatie) van de Wijkvisie Verkeer wordt gesteld:
‘Sinds 1995 heeft de gemeente in verschillende visies bepaald dat het centrum ‘autoluw’ zal worden. Dat
voornemen is in 2005 bevestigd en recent in 2017 opnieuw vastgelegd in de Structuurvisie Openbare Ruimte,
met een looptijd tot 2040.’
In de Structuurvisie Openbare Ruimte (SOR) (zie bijlagerapport Beleidsinventarisatie) is echter niet aangegeven
dat het centrum autoluw zal worden. Er wordt niets over een uitbreiding van autoluw gezegd. Wel is in het
coalitieprogramma Duurzaam Doen 2018-2022 als actiepunt aangegeven ‘Het autoluwe centrum wordt
uitgebreid’. Deze uitbreiding heeft inmiddels plaatsgevonden per 1 juli 2019.
De Wijkvisie Verkeer van de Wijkraad is op dit punt dus ambitieuzer dan het gemeentelijk beleid. In de nota
‘Haarlem Centrum Autoluw’ uit 1995 was ‘autoluw’ namelijk een verbetering van de kwaliteit van de binnenstad door onder meer het onmogelijk maken van doorgaand verkeer door de binnenstad. Het huidige ‘autoluw’
betreft echter het gebied dat is afgezet met beweegbare paaltjes (venstertijden, geen straatparkeren).
Afsluiting Gierstraat voor fietsers
Er is één maatregel uit de Wijkvisie Verkeer die niet in lijn is met het gemeentelijk beleid:
• Afsluiting Gierstraat en Grote Houtstraat (tussen Gierstraat en Raamvest) voor fietsers tijdens
winkelopenstelling.
Deze route is in de SOR juist aangegeven als enig onderdeel van het fietsnetwerk in de Vijfhoek (naast de
hoofdfietsroutes Wilhelminastraat en Gedempte Oude Gracht). Afsluiting voor fietsers tijdens
winkelopenstelling is daarmee in strijd met het gemeentelijk beleid.
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Fietsbrug Raamvest
Voor één andere maatregel uit de Wijkvisie Verkeer is twijfelachtig of deze binnen het gemeentelijk beleid valt:
• Een fietsbrug bij de Raamvest in het verlengde van de Gedempte Raamgracht.
Deze brug ligt in het verlengde van de volgens de Wijkvisie Verkeer te ‘optimaliseren fietsroute Gedempte
Voldersgracht – Gedempte Raamgracht’. Deze route inclusief brug staat echter niet als hoofdfietsroute of
fietsnetwerk in de SOR of andere beleidsstukken. Het realiseren van een extra fietsroute in het fietsnetwerk
past aan de andere kant wel in (fiets)beleid van de gemeente.
De Wijkvisie Verkeer van de Wijkraad is op dit punt dus ambitieuzer dan het gemeentelijk beleid.
Hoofdfietsroute Botermarkt-Barrevoetestraat-Keizerstraat
Qua verkeerscirculatie en visie op het netwerk is op pagina 25 van de Wijkvisie Verkeer de route BotermarktBarrevoetestraat-Keizerstraat aangegeven als ‘hoofdfietsroute’. Dit komt niet overeen met het gemeentelijk
beleid aangezien in het gemeentelijk beleid alleen de Wilhelminastraat en Gedempte Oude Gracht als
hoofdfietsroute zijn aangegeven en de Gierstraat als fietsnetwerk. Voor de route Botermarkt-BarrevoetestraatKeizerstraat is in het beleid geen specifieke functie voor het fietsverkeer aangegeven. Deze route is in het
beleid wel aangegeven als ‘op te waarderen voetgangersroute’. Het bestempelen van de route BotermarktBarrevoetestraat-Keizerstraat als ‘hoofdfietsroute’ (naast voetgangersroute) zou een nieuwe conflictsituatie
zoals in de Gierstraat kunnen veroorzaken als niet voor een goede vormgeving wordt gekozen.
Geprojecteerde fietsroute Raaks – Raamsingel – Tempelierstraat
In de Wijkvisie Verkeer wordt op pagina 17 gesproken over ‘de geprojecteerde fietsroute (Raaks – Raamsingel –
Tempelierstraat) is niet uit de verf gekomen’. Het lijkt alsof hiermee bedoeld wordt dat de gemeente de
(beleidsmatige) ambitie zou hebben om deze route als ‘hoofdfietsroute’ (zoals Wilhelminastraat en Gedempte
Oude Gracht) of als ‘onderdeel van het fietsnetwerk’ (zoals de Gierstraat) te laten functioneren. In het beleid is
hier echter geen aanknopingspunt voor aanwezig.
Wijkvisie verkeer is slechts één van de mogelijke uitwerkingen van gemeentelijk beleid
De Wijkvisie is slechts één van de vele mogelijke nadere invullingen van het globale gemeentelijke beleid.
Enkele voorbeelden om dit te illustreren:
• De concrete voorstellen voor de autoverkeerscirculatie in de Wijkvisie Verkeer kunnen ook op een andere
manier. Het gemeentelijk beleid geeft namelijk geen concrete verkeerscirculatie voor de toekomst.
• Het beperken van vastrijden van voertuigen / beschadigen van panden zoals aangegeven in de Wijkvisie
Verkeer kan ook door het aanscherpen/uitbreiden van de lengtebeperking in plaats van een
vrachtwagenverbod. In het gemeentelijk beleid staat hier niets over behalve dat één van de beleidslijnen
bestaat uit ‘Slimme en duurzame bevoorrading van het kernwinkelgebied’.
• In plaats van uitbreiding van het huidige autoluw concept voor het gehele centrum zoals aangegeven in de
Wijkvisie Verkeer kan ook een tweede regime (auto-arm) worden geïntroduceerd, dat minder ingrijpend is.
Het gemeentelijk beleid spreekt namelijk alleen over de globale termen als ‘auto te gast’ en ‘gemengd
voetgangersgebied’ voor vrijwel de gehele wijk. In wat voor vorm dit wordt gerealiseerd (autoluw of
anders) is niet vastgelegd.
• Afsluiting van de Prins Hendrikbrug voor autoverkeer zoals aangegeven in de Wijkvisie Verkeer is een
ingrijpende maatregel om de hoeveelheid autoverkeer in de wijk te beperken. Maar het is ook mogelijk
door ervoor te zorgen dat alleen de meest hinderlijke groepen voertuigen er niet meer in of door kunnen of
door geen parkeermogelijkheden meer aan te bieden. Het gemeentelijk beleid spreekt alleen over een
‘aantrekkelijke en bereikbare stad’ en over ‘auto te gast’ en ‘gemengd voetgangersgebied’. Concrete
afsluitingen worden niet in het beleid aangegeven.
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3.

VERKEERSVEILIGHEIDSANALYSE EN TOETS 6 URGENTE PROBLEEMPUNTEN

3.1 Inleiding
In dit hoofdstuk is een (verkeersveiligheids)analyse van de 6 urgente probleempunten uit de Wijkvisie Verkeer
opgenomen (vraag 25). Vervolgens zijn de 6 urgente probleempunten uit de Wijkvisie Verkeer getoetst aan het
gemeentelijk beleid en de wettelijke voorschriften (vraag 1).
Vraag 25 luidt als volgt:
25. Maak een (verkeersveiligheids-)analyse van de in de wijkvisie genoemde 6 probleemlocaties.
Vraag 1 luidt als volgt:
1. Hoe verhouden de in de wijkvisie opgenomen probleemlocaties zich tot de gemeentelijke
beleidsdoelstellingen en wettelijke voorschriften?
De 6 urgente probleemlocaties uit de Wijkvisie Verkeer zijn tekstueel beschreven en op een kaartbeeld
weergegeven in bijlage 1. Bij de beantwoording van deze vragen is naast het gemeentelijk beleid
(bijlagerapport ‘Beleidsinventarisatie’) en de resultaten van het uitgevoerde verkeersonderzoek (bijlagerapport
‘Verkeersonderzoek’) waar nodig gebruik gemaakt van het de landelijke CROW-richtlijnen.

3.2 Verkeersveiligheidsanalyse 6 urgente probleempunten
1 Botermarkt – Barrevoetestraat – Keizerstraat: drukke situatie (sluip)route
Uit het bijlagerapport Verkeersonderzoek blijkt dat de hoeveelheid autoverkeer beperkt is en past bij een 30
km/uur straat of fietsstraat (Keizerstraat) en zelfs bij een erf-regime (Barrevoetestraat en Botermarkt). De
hoeveelheid fietsers is bovendien zodanig dat deze conform de landelijke richtlijnen past bij een
(hoofd)fietsroute. Het is dus niet zozeer de hoeveelheid autoverkeer, maar meer het formaat van het
autoverkeer dat (gecombineerd met de grote hoeveelheid fietsverkeer) niet past binnen de beperkte fysieke
ruimte. Er lijkt niet zozeer sprake te zijn van onveiligheid, maar meer van irritatie bij fietsers over het
(vracht)autoverkeer in de krappe straat.
2 Gedempte Voldersgracht – Zuiderstraat: vastrijden vrachtwagens rond kruispunt
Uit het bijlagerapport Verkeersonderzoek blijkt dat de hoeveelheid autoverkeer beperkt is en zelfs past bij een
erf-regime. Het is dus niet zozeer de hoeveelheid autoverkeer die een probleem veroorzaakt. De doodlopende
straat zonder keermogelijkheid en de beperkte opstelruimte voor laden- en lossen zorgt voor vastrijden en
opstoppingen en daardoor voor irritatie. Er lijkt geen sprake van onveiligheid, maar van overlast door zichzelf
vastrijdende voertuigen.
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3 Omgeving Nieuwe Kerksplein: zoekverkeer en vastrijdend vrachtverkeer
Uit het verkeersonderzoek blijkt dat de hoeveelheid autoverkeer beperkt is en zelfs past bij een erf-regime. Het
is dus niet zozeer de hoeveelheid autoverkeer die een probleem veroorzaakt. Wellicht geeft het gedrag (het
aantal keer dat hetzelfde voertuig passeert op zoek naar een parkeerplaats) een gevoel van overlast en
irritatie. Het aantal vrachtwagens is ook beperkt (maximaal 7 per werkdag, Nieuwe Raamstraat). Het aantal
vrachtwagens per dag dat op grond van de camerabeelden langer dan de toegestane 7,5 m wordt ingeschat
bedraagt maximaal 5. Dit zijn er niet veel, maar op het moment dat ze zich vastrijden heeft dit tijdelijk grote
gevolgen voor de verkeersafwikkeling en schade tot gevolg. Het formaat van het verkeer dat niet past binnen
de fysieke ruimte vormt het probleem.
4 Lange Annastraat – Tuchthuisstraat: te smal voor auto’s (en fietsers en voetgangers)
Uit het verkeersonderzoek blijkt dat de hoeveelheid autoverkeer beperkt is en zelfs past bij een erf-regime. Het
is dus niet zozeer de hoeveelheid autoverkeer die een probleem veroorzaakt. Het aantal vrachtwagens is ook
beperkt (maximaal 4 per werkdag op de Breestraat tussen Tuchthuisstraat en Lange Annastraat (zie
bijlagerapport Verkeersonderzoek). Het formaat van het verkeer dat niet past binnen de fysieke ruimte vormt
het probleem. Daarbij komt dat de paaltjes die op veel plaatsen aan weerszijden van de rijloper staan (en de
daarachter geplaatste bankjes, plantenbakken en fietsen) ervoor zorgen dat voetgangers op de rijloper moeten
lopen. Als er dan een (vracht)wagen aan komt is er nauwelijks uitwijkruimte voor de voetganger en fietser. Het
logisch dat dit irritatie en een gevoel van onveiligheid geeft bij voetgangers en fietsers.
5 Gierstraat: conflicten tussen voetgangers en fietsers
Uit het verkeersonderzoek blijkt dat bijna 10.000 fietsers per werkdag gebruik maken van de hoofdfietsroute
via de Gierstraat. Dit is zelfs meer dan de ongeveer 8.000 fietsers per werkdag op de hoofdfietsroute via de
Gedempte Oude Gracht. Dit is te veel voor een voetgangersgebied dat voorzien is van bebording met daarop
‘wandelstraat, fietser te gast’. We weten niet exact hoeveel voetgangers zich per dag door de Gierstraat
bewegen, maar het aantal overstekende voetgangers over het Verwulft (tussen Gierstraat en Koningsstraat)
bedraagt ongeveer 5.100 op zaterdag en geeft een goede indicatie van het aantal voetgangers in de Gierstraat.
Dat betekent dat in de Gierstraat het aantal fietsers ongeveer 2x zo groot is als het aantal voetgangers.
Daarmee is in de praktijk op basis van een groot numeriek overwicht geen sprake van ‘fietser te gast’, maar
eigenlijk van ‘voetganger te gast’. Geen wonder dat dit wordt ervaren als een conflictpunt. Verkeerskundig
gezien zou het logisch zijn dat de hoeveelheid fietsers kleiner is dan het aantal voetgangers in een
voetgangersgebied waar fietsers te gast zijn.
Volgens de landelijke CROW-richtlijnen moet bij meer dan 100 voetgangers/uur/meter profielbreedte al een
vorm van scheiding tussen voetgangers en fietsers worden aangebracht. Deze waarde wordt overschreden
gedurende drukke winkelopeningstijden. De benodigde scheiding is echter niet aanwezig. Voetgangers lopen
op de middenstrook omdat de zijstroken bezet zijn met uitstallingen van de winkeliers en gestalde fietsen. De
10.000 fietsers per etmaal alleen al vereisen conform de landelijke CROW-richtlijnen een fietspad van 4,5
meter breed. De combinatie van hoeveelheid fietsers en voetgangers is conform de richtlijnen dus niet
inpasbaar binnen het 6 meter brede profiel tussen de gevels.
Daarnaast is het snelheidsverschil tussen (doorgaande) fietsers (30 km/uur wettelijk toegestaan) en winkelend
publiek aanzienlijk. Dit geeft een gevoel van onveiligheid en overlast bij voetgangers.
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6 Oversteek Verwulft bij Gierstraat: moeilijk oversteken fietsers en voetgangers
Uit het verkeersonderzoek blijkt dat:
• het aantal overstekende voetgangers over het Verwulft even groot is als het aantal motorvoertuigen op de
Gedempte Oude Gracht.
• het aantal overstekende fietsers nog groter is dan het aantal overstekende voetgangers.
• het aantal overstekende fietsers over het Verwulft ongeveer 2x zo groot is als het aantal fietsers op de
Gedempte Oude Gracht.
Het is dus logisch dat het als knelpunt wordt ervaren dat overstekende voetgangers en fietsers over het
Verwulft altijd voorrang moeten verlenen aan fietsers en autoverkeer op de Gedempte Oude Gracht. Dit leidt
tot lang wachten, moeilijk oversteken en een gevoel van onveiligheid.
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3.3 Toets 6 urgente probleempunten
1 Botermarkt – Barrevoetestraat – Keizerstraat: drukke situatie (sluip)route
Gemeentelijke beleidsdoelstellingen
Het beleid gaat uit van ‘auto te gast’. Dit betekent volgens de SOR 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. In de huidige situatie kan deze route nog wel door doorgaand verkeer van oost naar
west worden gebruikt
Landelijke richtlijnen
Op basis van de landelijke richtlijnen zou deze route gezien de hoeveelheid fietsers als (hoofd)fietsroute
kunnen worden gezien. In het huidige beleid is deze route niet als zodanig aangeduid.
Wettelijke voorschriften
Er zijn geen wettelijke voorschriften die aanleiding zijn om deze probleemlocatie aan te pakken.
Verkeerskundig oordeel
De huidige rijbaanbreedte biedt onvoldoende ruimte voor de maatgevende passeerbeweging van een
vrachtwagen met een tegemoetkomende fietser.
Conclusie
Deze probleemlocatie moet conform het gemeentelijke beleid dus worden aangepakt.
2 Gedempte Voldersgracht – Zuiderstraat: vastrijden vrachtwagens rond kruispunt
Gemeentelijke beleidsdoelstellingen
Er is geen gemeentelijk beleid dat aanleiding is om deze probleemlocatie aan te pakken.
Landelijke richtlijnen
Er zijn geen landelijke richtlijnen die aanleiding zijn om deze probleemlocatie aan te pakken.
Wettelijke voorschriften
Er zijn geen wettelijke voorschriften die aanleiding zijn om deze probleemlocatie aan te pakken.
Verkeerskundig oordeel
Doordat de Raaks, in tegenstelling tot de ideeën uit de MER Raaksgebied, buiten venstertijden niet bereikbaar
is voor bevoorradend verkeer, is de druk van bevoorradend verkeer op de Zuiderstraat toegenomen. De
huidige rijbaanbreedte van de Gedempte Voldersgracht Noord biedt onvoldoende ruimte voor de
maatgevende passeerbeweging van twee elkaar tegemoetkomende voertuigen.
Conclusie
Conform gemeentelijk beleid en wettelijke voorschriften is er geen aanleiding om deze probleemlocatie aan te
pakken.
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3 Omgeving Nieuwe Kerksplein: zoekverkeer en vastrijdend vrachtverkeer
Gemeentelijke beleidsdoelstellingen
Er is geen gemeentelijk beleid dat aanleiding is om deze probleemlocatie aan te pakken.
Landelijke richtlijnen
Er zijn geen landelijke richtlijnen die aanleiding zijn om deze probleemlocatie aan te pakken.
Wettelijke voorschriften
Voor dit gebied geldt een lengtebeperking van 7,5 m. Uit onderzoek (Bonotraffics, 30 januari 2019) is gebleken
dat sommige bochten niet te rijden zijn met een voertuig van 7,5 m. Het lengteverbod is dus niet afgestemd op
de daadwerkelijk fysiek beschikbare ruimte.
Verkeerskundig oordeel
Zoekverkeer naar een parkeerplaats ontstaat alleen als autoverkeer zoekt naar een parkeerplaats die er niet is.
Aangezien het aantal parkeerplaatsen niet kan worden vergroot, is de enige oplossing om bepaald verkeer
geen toegang meer te geven tot het gebied en of de parkeerplaatsen. De huidige rijbaanbreedte van de
Nieuwe Raamstraat biedt onvoldoende ruimte voor de maatgevende passeerbeweging van twee elkaar
tegemoetkomende voertuigen. De straten rond het Nieuwe Kerksplein zijn niet ontworpen voor het gebruik
van de auto.
Conclusie
Deze probleemlocatie moet conform wettelijke voorschriften dus worden aangepakt.
4 Lange Annastraat – Tuchthuisstraat: te smal voor auto’s (en fietsers en voetgangers)
Gemeentelijke beleidsdoelstellingen
In de gemeentelijke doelstellingen staat dat het grootste deel van de Vijfhoek aangegeven als ‘gemengd
voetgangersgebied (gebied primair voor voetgangers en fietsers, andere verkeersdeelnemers te gast)’. In het
geval van een rijdende auto moet de tegemoetkomende fietser naar het trottoir/voetgangersstrook uitwijken.
Dat trottoir/voetgangersstrook is een veel gevallen nauwelijks aanwezig of achter de betonnen paaltjes bezet
met straatmeubilair, bankjes, plantenbakken of fietsen. De auto is te gast, maar de fietser moet zich dus toch
aanpassen.
Landelijke richtlijnen
Er zijn geen landelijke richtlijnen die aanleiding zijn om deze probleemlocatie aan te pakken.
Wettelijke voorschriften
Er zijn geen wettelijke voorschriften die aanleiding zijn om deze probleemlocatie aan te pakken.
Verkeerskundig oordeel
De huidige rijbaanbreedte biedt onvoldoende ruimte voor de maatgevende passeerbeweging van een
(vracht)auto met een tegemoetkomende fietser. Deze straten zijn niet ontworpen voor het gebruik van de
auto.
Conclusie
Deze probleemlocatie moet conform het gemeentelijke beleid dus worden aangepakt.
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5 Gierstraat: conflicten tussen voetgangers en fietsers
Gemeentelijke beleidsdoelstellingen
In de gemeentelijke beleidsdoelstellingen is de Gierstraat zowel aangegeven als ‘aanlooproute’ als als
onderdeel van het ‘fietsnetwerk’. In die zin is er vanuit gemeentelijk beleid geen aanleiding om deze
probleemlocatie aan te pakken.
Landelijke richtlijnen
Het aantal voetgangers is zodanig dat van een mate van scheiding tussen voetgangers en fietser sprake zou
moeten zijn. Het aantal fietsers is zodanig groot dat van een breed fietspad sprake zou moeten zijn. Beide zijn
niet aanwezig.
Wettelijke voorschriften
Er zijn geen wettelijke voorschriften die aanleiding zijn om deze probleemlocatie aan te pakken.
Verkeerskundig oordeel
Aangezien de beschikbare breedte tussen de gevels beperkt is, is de enige structurele oplossing om de
hoeveelheid fietsers fors te beperken.
Conclusie
Conform gemeentelijk beleid en wettelijke voorschriften is er geen aanleiding om deze probleemlocatie aan te
pakken.
6 Oversteek Verwulft bij Gierstraat: moeilijk oversteken fietsers en voetgangers
Gemeentelijke beleidsdoelstellingen
In het beleid (SOR) is een afwegingsmethodiek openbare ruimte beschreven. In de prioriteitsstelling
beleidswensen is duidelijk de prioriteitsvolgorde HOV -> voetganger -> fiets -> OV -> gemotoriseerd verkeer
opgenomen. Dat voetgangers (aanlooproute) en fietsers (fietsnetwerk) nu voorrang moeten verlenen aan HOV
is conform beleid, maar dat er ook voorrang verleend moet worden aan OV en gemotoriseerd verkeer is niet
conform beleid.
Landelijke richtlijnen
Er zijn geen landelijke richtlijnen die aanleiding zijn om deze probleemlocatie aan te pakken.
Wettelijke voorschriften
Er zijn geen wettelijke voorschriften die aanleiding zijn om deze probleemlocatie aan te pakken.
Verkeerskundig oordeel
Om de grote hoeveelheid fietsers en voetgangers op de oversteek te kunnen verwerken is een
verkeerslichtenregeling noodzakelijk. Elke ongeregelde situatie (huidige situatie, zebra) doet geen recht aan de
prioritering in de SOR.
Conclusie
Deze probleemlocatie moet conform het gemeentelijke beleid dus worden aangepakt.
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4.

FASERING VAN MAATREGELEN, EFFECTIVITEIT EN ALTERNATIEVEN

4.1 Inleiding
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de fasering van de voorgestelde maatregelen (vraag 5), de effectiviteit van
de oplossingen (vraag 2) en de alternatieve oplossingen (vraag 22).
Vraag 5 luidt als volgt:
5. Beoordeel de voorgestelde fasering.
Vraag 2 luidt als volgt:
2. Hoe effectief zijn de in de wijkvisie beschreven oplossingen voor de in de wijkvisie beschreven
probleemlocaties en doelstellingen?
Vraag 22 luidt als volgt:
22. Zijn er alternatieve oplossingen om de in de wijkvisie genoemde doelstellingen op het gebied van
leefbaarheid te bereiken?

4.2 Beoordeling voorgestelde fasering
In de Wijkvisie Verkeer staat in de samenvatting op pagina 3 onder punt 5:
‘Bij de realisatie van de voorgestelde maatregelen hanteren we twee tijdvakken. Een eerste serie maatregelen
is ons inziens uitvoerbaar in de komende coalitieperiode (2018-2022) en de overige maatregelen rangschikken
we onder de categorie van ‘later’ (dus na 2022).’
‘Het nu voorliggende resultaat kent geconcentreerde aandacht voor een gewenste situatie op termijn en voor
de korte termijn mogelijke oplossingen voor een zestal urgente vraagstukken.’
In bijlage 2 ‘Maatregelen faseringsstappen Wijkvisie Verkeer’ is een overzicht opgenomen van letterlijke
tekstpassages met alle oplossingen/maatregelen die in de Wijkvisie Verkeer worden voorgesteld. Bij sommige
maatregelen is een opmerking geplaatst in het kader van deze toetsing. Opvallend is dat niet overal expliciet is
aangegeven op welke termijn oplossingen/maatregelen worden voorgesteld. Er worden in plaats van ‘in deze
collegeperiode’ (tot en met 2022) en ‘later’ (na 2022) ook andere termen gebruikt zoals ‘uitgangspunten voor
de gewenste situatie’, ‘snel’ en ‘gewenst’. Soms is er helemaal geen termijn aangegeven.
We gaan ervanuit dat de op de volgende wijze aangeduide maatregelen betrekking hebben op de korte termijn
(in deze collegeperiode, tot en met 2022):
• ‘2018-2022’
• ‘Snel’
• ‘gewenst’
We gaan ervanuit dat de op de volgende wijze aangeduide maatregelen betrekking hebben op de lange termijn
(later, na 2022):
• ‘Later’
• ‘Uitgangspunten voor de gewenste situatie’
• ‘Lange termijn’
• ? (geen aanduiding termijn)
Op basis hiervan ontstaat het navolgende beeld van de fasering in korte en lange termijn.
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Maatregelen korte termijn (in deze collegeperiode, tot en met 2022):
Algemeen
• beperken van het vrachtverkeer in de woonstraten van de wijk (p4)
• versnellen van het programma Stedelijke Distributie van de gemeente (p4)
• het wijzigen van enkele verkeerscirculaties in de wijk (p4)
• invoeren van bewonersparkeren in de wijk. Bezoekers parkeren dan niet meer op straat, maar kunnen
terecht in de parkeergarages. (p4)
Botermarkt – Barrevoetestraat – Keizerstraat
• De route Botermarkt/Barrevoetestraat: voor de korte termijn kiezen we voor een knip ter hoogte van de
Gedempte Voldersgracht; (p12)
• Weren doorgaand autoverkeer met ‘een knip’ in de route (p15)
• Meer ruimte voor fietsers door omzetten van een deel van de parkeerplaatsen in kort parkeren (max 30
minuten) en laad- en losplaatsen en een ander deel te benutten voor fietsklemmen op parkeerplaatsen.
Lang-parkeren voorlopig nog toestaan buiten winkelopeningstijden (p15)
• Opheffen van parkeerplaatsen in de Keizerstraat zodat er ruimte voor fietsers ontstaat (p15)
• Knip door omdraaien rijrichting Keizerstraat of de gehele route (p16)
Gedempte Voldersgracht – Zuiderstraat
• Een verbod voor vrachtverkeer in de Zuiderstraat en de Gedempte Voldersgracht middels een verbodsbord
en handhaving ‘Verboden voor vrachtverkeer’ Ontheffing voor vuilnisauto’s, brandweer, verhuizing, etc.
(p17)
• Inrijverbod (eenrichtingsverkeer) Gedempte Voldersgracht vanaf Barrevoetestraat of vanuit de
Zuiderstraat. (p18)
Nieuwe Kerksplein en omgeving
• Een verbod voor vrachtauto’s op de hoek Gedempte Raamgracht/Doelstraat; (p19)
• Stimuleren dat grotere bestelbussen de ruimere route Doelstraat/Lange Raamstraat (1) nemen; Overig
verkeer kan ook de hoek Doelstraat/Lange Annastraat kiezen (2); (p19)
• Enkele aanpassingen aan de bochten (stoepbanden, paaltjes). (p19)
• Ontheffing voor vuilnisauto’s, verhuizers en andere grotere vrachtauto’s om door de Nieuwe Raamstraat
het Nieuwe Kersplein op te rijden; (p19)
• Extra laad- en losplaatsen reserveren voor busjes en dienstverleners (max. 30 minuten) (p19)
• Eénrichtingverkeer in de Nieuwe Raamstraat richting Nieuwe Kerksplein (p19)
• Omdraaien rijrichting aan de zuid- en oostzijde Nieuwe Kerksplein (p19)
• Andere parkeerplaatsen dan laad- en losplaatsen uitsluitend voor vergunninghouders (p20)
Lange Annastraat – Tuchthuisstraat
• Voorkomen van sluipverkeer door autoluwe Botermarkt en Keizerstraat; (p21)
• Vrachtwagenverbod bij Doelstraat; (p21)
• Breestraat autoluw tussen Gierstraat en Lange Annastraat: verplaatsen beweegbare paal naar hoek Lange
Annastraat. Pasje of ontheffing voor bewoners/bedrijven; (p21)
• Fietsenstalling voor bewoners, bijvoorbeeld stalling Botermarkt met 24-uurs pasje. (p21)
• Drapenierstraat: Omkeren rijrichting. Bij het autoluw maken van de Barrevoetestraat is het omkeren van de
rijrichting van de Drapenierstraat een mogelijke vervolgstap. Consequentie is dat verkeer voor
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Vlamingstraat via de Doelstraat en Lange Raamstraat gaat rijden. Alternatief is de Drapenierstraat de status
woonerf (verboden voor auto’s) te geven. (p21)
Gierstraat
• Geen uitstallingen op het trottoir zolang er wordt gefietst; (p22)
• Meer bebording “voetgangerstraat, fietser te gast”; (p22)
• Afsluiten voor fietsers bij winkelopenstelling; (p22)
o Gierstraat
o Grote Houtstraat vanaf Raamvest tot Proveniershof.
Verwulft – Gierstraat
Maatregelen lange termijn (later, na 2022):
Algemeen
• een duurzame oplossing voor hoogwaardig openbaar vervoer door de binnenstad (p9)
• een autoluw centrum (p9)
• bewoners parkeren tegen een aantrekkelijk tarief in de parkeergarages (p12)
• De maximaal toelaatbare lengte van vrachtwagens wordt afgestemd op het wegprofiel (p12)
• Bevoorrading/distributie wordt slimmer opgezet. Er wordt met voorrang een systeem van stedelijke
distributie in de wijk gerealiseerd. (p12)
• (Grote) dieselvoertuigen zijn ongewenst (p12)
• Afsluiten Prins Hendrikbrug voor auto’s (p25)
• Optimaliseren fietsroute Gedempte Voldersgracht/Gedempte Raamgracht (p26);
Botermarkt – Barrevoetestraat – Keizerstraat
• De route Botermarkt/Barrevoetestraat is na 11.00 voor alle autoverkeer gesloten (p12)
• Meer vrije ruimte maken op de “kop” van de Botermarkt voor fietsers en voetgangers (p15)
• Grote bewaakte fietsenstalling realiseren (p15)
• Verplaatsen viskraam/oliebollenkraam i.v.m. verkeersveiligheid (p15)
• Herprofilering (p15):
o Voetpaden/stroken omzetten naar minimaal 2 meter;
o Fietsstrook van minimaal 1,75 meter de stad in;
• Volledig opheffen van de parkeervakken. Snel laden/lossen op suggestievakken. (p15)
• Na 11.00 uur voor autoverkeer verboden. Sleutelpalen plus strikte ontheffingsmogelijkheden conform
“Autoluw-beleid” van de gemeente. (p15)
• Botermarkt geheel vlak wegdek (p16)
Gedempte Voldersgracht – Zuiderstraat
Nieuwe Kerksplein en omgeving
Lange Annastraat – Tuchthuisstraat
-
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Gierstraat
Optimaliseren alternatieve routes voor fietsers en scooters tussen Tempelierstraat en Raaks. (Ook zonder
afsluiting zal dit de druk van fietsverkeer door de Gierstraat verlichten):
• Fietsers vanuit het Zuiden buigen reeds af bij Albert Heijn en gaan via Gedempte Raamgracht/Gedempte
Voldergracht richting Raaks; (p22)
• Eenrichting voor auto’s Gedempte Voldersgracht noordzijde; (p22)
• Autoluwe Lange Annastraat, Tuchthuisstraat, Gasthuisstraat; dus ook geen bevoorrading vanuit deze
straten. (p22)
• Een fietsbrug bij de Raamvest in het verlengde van de Gedempte Raamgracht. (p22)
Verwulft – Gierstraat
• Er zijn maatregelen nodig waarbij het realiseren van een zebra voor de hand ligt. Mogelijk kan het
verkeerslicht worden geschakeld in één groene golf voor al het verkeer op het Verwulft. (p23)
• Voetgangersoversteekplaats Jacobijnestraat – Drossestraat (p23)
• Snelheidshandhaving en aanpassing wegprofiel (p23)
Opmerkingen wat betreft de fasering in korte en lange termijn
Enkele maatregelen voor de lange termijn kunnen ook op korte termijn
Vrijwel alle maatregelen zijn logisch ingedeeld in de korte termijn op basis van het criterium relatief snel
realiseerbaar (goedkoop, weinig ingrijpend). Enkele maatregelen uit de lange termijn kunnen naar onze mening
ook al op korte termijn worden genomen:
• Een gedeeltelijke uitbreiding autoluw centrum kan ook op korte termijn in plaats van alleen volledig
autoluw centrum op lange termijn (p9)
• De maximaal toelaatbare lengte van vrachtwagens wordt afgestemd op het wegprofiel (p12) kan ook op
korte termijn in plaats van pas op lange termijn.
• In plaats van de alternatieve fietsroute met brug over de Raamvest (p22) op lange termijn zou deze route
ook al gebruikt kunnen worden op korte termijn (alleen van zuid naar noord) met Klein Heiligland als
complementaire route (van noord naar zuid).
Indeling in korte, middellange en lange termijn zou meer in balans zijn
De fasering in korte termijn (2018-2022; 4 jaar) en lange termijn (2022-2040; 18 jaar) is in aantal jaren nogal
onevenredig. Het aantal maatregelen in de fase lange termijn is dus groot en de maatregelen ingrijpend. De
fasering zou meer in balans zijn als een fase middellange termijn (2022-2030; 8 jaar) zou zijn opgenomen naast
een fase lange termijn (2030-2040; 10 jaar).
De volgende maatregelen zouden dan in de fase lange termijn (2030-2040) kunnen blijven.
Algemeen:
• een duurzame oplossing voor hoogwaardig openbaar vervoer door de binnenstad (p9)
• een autoluw centrum (p9)
• afsluiten Prins Hendrikbrug voor auto’s (p25)
Gierstraat:
• Een fietsbrug bij de Raamvest in het verlengde van de Gedempte Raamgracht. (p22)
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Verwulft – Gierstraat:
• Snelheidshandhaving en aanpassing wegprofiel (p23)
De rest van de lange termijn maatregelen (2022-2040) zouden aan de middenlange termijn (2022-2030)
kunnen worden toegedeeld.

4.3 Effectiviteit van de voorgestelde oplossingen voor de 6 probleempunten
Het is lastig om te beoordelen wat de effectiviteit van de in de Wijkvisie Verkeer genoemde maatregelen voor
de 6 urgente probleempunten is zolang diverse maatregelen niet helder en eenduidig zijn uitgewerkt. Voor de
korte termijn moet dat nog plaatsvinden binnen dit project Onderzoek en advies wijkverkeersvisie Vijfhoek.
Voor de lange termijn kan dat alleen worden ingeschat op basis van de beschrijving in de Wijkvisie Verkeer.
Op dit moment is de inschatting dat de korte en lange termijn maatregelen uit de Wijkvisie Verkeer tezamen de
volgende probleempunten volledig oplossen:
• Botermarkt – Barrevoetestraat – Keizerstraat: Als deze straten binnen het autoluwe gebied komen is er
gedurende het grootste deel van de dag geen gemotoriseerd verkeer meer en voldoende ruimte voor fiets
en voetganger.
• Verwulft – Gierstraat: Een verkeerslicht lost de oversteekbaarheidsproblemen voor fiets en voetganger
geheel op.
De volgende probleempunten zullen door de korte en lange termijn maatregelen uit de Wijkvisie Verkeer
tezamen grotendeels opgelost worden:
• Gedempte Voldersgracht – Zuiderstraat: Het opheffen van het tweerichtingsverkeer op de Gedempte
Voldersgracht noord en het vrachtwagenverbod in de Zuiderstraat en Gedempte Voldersgracht noord zorgt
ervoor dat vrachtwagens zich niet meer vastrijden. Alleen de bevoorrading met (tank)vrachtwagen van de
Jopenkerk (beschikt over ontheffing) en de bevoorrading met bestelbusjes kan af en toe nog tot
opstoppingen leiden.
De volgende probleempunten zullen door de korte en lange termijn maatregelen uit de Wijkvisie Verkeer
tezamen gedeeltelijk opgelost worden:
• Nieuwe Kerksplein en omgeving: Het weren van vrachtwagens en het aanscherpen van de lengtebeperking
leidt tot een vermindering van groot gemotoriseerd verkeer dat zich kan vastrijden. Het zoekverkeer naar
een parkeerplaats of laad- en losplaats blijft echter bestaan.
• Lange Annastraat – Tuchthuisstraat: Het weren van vrachtwagens en het aanscherpen van de
lengtebeperking leidt tot een vermindering van groot gemotoriseerd verkeer dat in conflict kan komen met
fietsers. Maar bestelbusjes en gewone auto’s blijven door deze straten rijden.
• Gierstraat: De druk van fietsers op de Gierstraat zal blijven bestaan ondanks verbetering en stimulering van
alternatieve routes. Door de alternatieve routes zal een beperkte afname van het aantal fietsers in de
Gierstraat optreden. De totale groei van het fietsverkeer zal deze afname naar verwachting tenietdoen
waardoor het probleem blijft bestaan. Een fietsverbod in de Gierstraat in combinatie met een nieuwe brug
in het verlengde van de Gedempte Raamgracht over de Raamvest kan wel zorgen voor het oplossen van
een groot deel van het probleem. Hiervoor is echter een beleidswijziging nodig.
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4.4 Alternatieve oplossingen mogelijk?
Ja, er zijn zeker alternatieve oplossingen mogelijk. Hoewel de oplossingen die in de Wijkvisie Verkeer zijn
beschreven wel de meest voor de hand liggende (beproefde, veel gebruikte) maatregelen zijn. Deze
maatregelen kunnen ook op een net iets andere wijze worden ingezet. Eénrichtingsverkeer kan bijvoorbeeld
ook op een andere wijze worden ingesteld. Maar er kan ook gevarieerd worden met de mate van uitbreiding
van autoluw en met de grootte van het gebied voor vergunninghoudersparkeren.
Andere maatregelen zoals beprijzing van toegankelijkheid binnenstad, autoloos wonen (geen
parkeervergunning), smart mobility, mobiliteitshubs, mobility as a service zijn nog niet veel in vergelijkbare
steden toegepast, ingrijpender, duurder, technisch complexer of nog in ontwikkeling. Ook staan in het beleid al
maatregelen die niet in de Wijkvisie Verkeer worden genoemd (milieuzone, CO2 emissievrije zone), maar die
ook een zeer beperkt effect hebben op de 6 urgente probleempunten.
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5.

BIJLAGEN

5.1 Bijlage 1: beschrijving en kaartbeeld 6 urgente probleempunten
Probleempunt 1: Botermarkt – Barrevoetestraat – Keizerstraat (drukke situatie (sluip)route)
Deze route is een doorgaande (sluip)route tussen de Gedempte Oude Gracht en de Wilhelminastraat en is de
enige route tussen het Raaks en het Raamvest waar het mogelijk is voor auto’s om in oost-westelijke richting te
rijden. Deze route wordt vooral veel gebruikt door leveranciers, maar er is ook ruimte voor geparkeerde auto’s
gemaakt. Hierdoor is de ruimte te smal voor de benodigde fiets- en voetgangersfuncties (Leidsebuurtbinnenstad) in combinatie met vrachtwagenbewegingen, geparkeerde auto’s en laden/lossen.
Conflicten:
• Parkeren en laden/lossen versus fiets- voetgangersbewegingen
• Motorvoertuigbewegingen versus fiets- voetgangersbewegingen
Probleempunt 2: Gedempte Voldersgracht – Zuiderstraat (vastrijden vrachtwagens rond kruispunt)
Door de krappe beschikbare ruimte en de grote hoeveelheid vrachtwagens in de ochtenduren ontstaan er
chaotische situaties rond de kruising tussen de Gedempte Voldersgracht en de Zuiderstraat. Er is onvoldoende
ruimte voor vrachtwagens om te keren, maar er is wel tweerichtingsverkeer toegestaan in de Gedempte
Voldersgracht en niet in de Zuiderstraat. Hierdoor rijden vrachtwagens zich vast of blokkeren zij het overige
verkeer. In de MER Raaksgebied is aangegeven dat er laad- en losplaatsen komen op de Raaks. Deze zijn
gerealiseerd, maar er gelden op de Raaks inmiddels ook venstertijden. Het gevolg is dat er buiten de
venstertijden wordt geladen en gelost vanaf de Zuiderstraat.
Naast vastrijden is er ook geluidsoverlast van bevoorradend verkeer (permanent draaiende motor en koeling)
en passen vrachtwagens en fietsers niet tegelijk in de straat.
Conflicten:
• Beschikbare fysieke ruimte versus bevoorradingsverkeer
• Leefbaarheid versus bevoorradingsverkeer
Probleempunt 3: Omgeving Nieuwe Kerksplein (zoekverkeer en vastrijdend vrachtverkeer)
Op het Nieuwe Kerksplein domineert de verkeers- en parkeerfunctie boven de verblijfsfunctie van het plein. Dit
komt door zoekverkeer (op zoek naar parkeerplaatsen), bestemmingsverkeer (voor o.a. de coffeeshop) en
bevoorradingsverkeer dat zich vastrijdt. Voor vrachtwagens langer dan 7,5m is het niet toegestaan, noch
mogelijk om hier te manoeuvreren (keren, bochten nemen), doch wordt het regelmatig geprobeerd met
opstoppingen en schade tot gevolg. De Nieuwe Raamstraat is te smal voor het tweerichtingsverkeer dat daar
nu is toegestaan.
Conflicten:
• Verkeers- en parkeerruimte versus verblijfsruimte
• Beschikbare fysieke ruimte versus vrachtverkeer
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Probleempunt 4: Lange Annastraat – Tuchthuisstraat (te smal voor auto’s (en fietsers en voetgangers)
De Lange Annastraat en de Tuchthuisstraat zijn in principe ongeschikt voor autoverkeer in combinatie met
andere verkeersdeelnemers. Toch worden deze straten gebruikt voor o.a. leveringen aan huis, bevoorrading
aan winkels in de Gierstraat en fietsparkeren. Ook wordt deze route als alternatief voor de Gierstraat gebruikt
door fietsers en scooterrijders.
Conflict:
• Beschikbare fysieke ruimte versus autoverkeer
Probleempunt 5: Gierstraat (conflicten tussen fietsers en voetgangers)
De Gierstraat is een relatief drukke winkelstraat, maar tevens onderdeel van het fietsnetwerk in de noord-zuid
richting door het centrum van Haarlem (Gedempte Oude Gracht – Houtplein). Dit wringt, zeker op de drukkere
winkelmomenten. Het conflict tussen fietsers en voetgangers is lastig op te lossen, zeker bij gebrek aan goede
alternatieve fietsroutes.
Conflict:
• Verblijfsruimte (voetgangersgebied, winkelend publiek) versus verkeersruimte (fietsnetwerk, doorgaande
fietsers)
Probleempunt 6: Oversteek Verwulft bij Gierstraat (moeilijk oversteken fietsers en voetgangers)
De oversteek van het Verwulft tussen de Gierstraat en de Koningstraat vormt een barrière en ervaren
veiligheidsknelpunt voor overstekende fietsers en voetgangers. Op dit punt kruist de HOV baan de belangrijk
fiets-voetgangers assen. Momenteel is dit een voorrangskruising en geven fietsers en voetgangers voorrang
aan auto’s en bussen. Het kruispunt wordt als onoverzichtelijk en onveilig ervaren. Uit de ongevallencijfers
blijkt echter geen objectief veiligheidsprobleem. Voorrang bieden aan voetgangers en fietsers zou de ervaren
veiligheid kunnen bevorderen maar zal ernstig nadelige gevolgen hebben voor HOV betrouwbaarheid en
reistijd. Zeker op de drukke winkeltijden.
Conflict:
• HOV betrouwbaarheid versus oversteekbaarheid en ervaren veiligheid bij fiets en voetganger
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5.2 Bijlage 2: beschrijving maatregelen en fasering Wijkvisie Verkeer
In deze bijlage is een overzicht opgenomen van letterlijke tekstpassages met alle oplossingen/maatregelen die
in de Wijkvisie Verkeer worden voorgesteld. Hierbij is de hoofdstukindeling uit de Wijkvisie Verkeer
aangehouden. Bij sommige maatregelen is een opmerking geplaatst in het kader van deze toetsing. Deze
opmerkingen zijn voor de duidelijkheid cursief en geel gemarkeerd.
Samenvatting en algemene oplossingen
2018-2022
• beperken van het vrachtverkeer in de woonstraten van de wijk (p4) Opmerking: Op het kaartje op pagina 25
staat aangegeven in welke woonstraten geen vrachtverkeer gewenst is. Dit zijn Zuiderstraat – Gedempte
Voldersgracht Noord, Barrevoetestraat en de straten in het gebied binnen Barrevoetestraat -Gedempte
Raamgracht - Raamvest - Gierstraat.
• versnellen van de het programma Stedelijke Distributie bij de gemeente (p4)
• het wijzigen van enkele verkeerscirculaties in de wijk (p4) Opmerking: Op het kaartje op pagina 25 staat
aangegeven welke circulatie dit betreft.
• invoeren van bewonersparkeren in de wijk. Bezoekers parkeren dan niet meer op straat, maar kunnen
terecht in de parkeergarages. (p4) Opmerking: Uit het kaartbeeld op pagina 32 kan worden opgemaakt dat
bewonersparkeren alleen ten oosten van de Wilhelminastraat bedoeld is.
• De route Botermarkt/Barrevoetestraat is na 11.00 voor alle autoverkeer gesloten; voor de korte termijn
kiezen we voor een knip ter hoogte van de Gedempte Voldersgracht; (p12) Opmerking: Het eerste deel van
deze maatregel betreft dus niet de korte termijn, maar de lange termijn. Met de knip ter hoogte van de
Gedempte Voldersgracht wordt de omgedraaide rijrichting in de Keizerstraat bedoeld waardoor doorgaand
autoverkeer Botermarkt-Barrevoetestraat-Keizerstraat niet meer mogelijk is.
later (na 2022)
• een duurzame oplossing voor hoogwaardig openbaar vervoer door de binnenstad (p9)
• een autoluw centrum (p9)
• bewoners parkeren tegen een aantrekkelijk tarief in de parkeergarages (p12)
Gewenste situatie
Uitgangspunten voor de gewenste situatie:
• De maximaal toelaatbare lengte van vrachtwagens wordt afgestemd op het wegprofiel (p12)
• Bevoorrading/distributie wordt slimmer opgezet. Er wordt met voorrang een systeem van stedelijke
distributie in de wijk gerealiseerd. (p12)
• (Grote) dieselvoertuigen zijn ongewenst (p12)

Pagina 22 van 26

Bijlagerapport Toets Wijkvisie Verkeer van de wijkraad

Botermarkt – Barrevoetestraat – Keizerstraat
Snel:
• Weren doorgaand autoverkeer met ‘een knip’ in de route (p15)
• Meer ruimte voor fietsers door omzetten van een deel van de parkeerplaatsen in kort parkeren (max 30
minuten) en laad- en losplaatsen en een ander deel te benutten voor fietsklemmen op parkeerplaatsen.
Lang-parkeren voorlopig nog toestaan buiten winkelopeningstijden (p15)
• Opheffen van parkeerplaatsen in de Keizerstraat zodat er ruimte voor fietsers ontstaat (p15)
• Knip door omdraaien rijrichting Keizerstraat of de gehele route (p16)
Later:
• Meer vrije ruimte maken op de “kop” van de Botermarkt voor fietsers en voetgangers (p15)
• Grote bewaakte fietsenstalling realiseren (p15)
• Verplaatsen viskraam/oliebollenkraam i.v.m. verkeersveiligheid (p15)
• Herprofilering (p15):
o Voetpaden/stroken omzetten naar minimaal 2 meter;
o Fietsstrook van minimaal 1,75 meter de stad in;
o Volledig opheffen van de parkeervakken. Snel laden/lossen op suggestievakken.
• Na 11.00 uur voor autoverkeer verboden. Sleutelpalen plus strikte ontheffingsmogelijkheden conform
“Autoluw-beleid” van de gemeente. (p15)
• Botermarkt geheel vlak wegdek (p16)
Gedempte Voldersgracht – Zuiderstraat
Gewenst:
• Een verbod voor vrachtverkeer in de Zuiderstraat en de Gedempte Voldersgracht middels een verbodsbord
en handhaving ‘Verboden voor vrachtverkeer’ Ontheffing voor vuilnisauto’s, brandweer, verhuizing, etc.
(p17)
• Inrijverbod (eenrichtingsverkeer) Gedempte Voldersgracht vanaf Barrevoetestraat of vanuit de
Zuiderstraat. (p18)
Nieuwe Kerksplein en omgeving
Gewenst:
• Een verbod voor vrachtauto’s op de hoek Gedempte Raamgracht/Doelstraat; (p19)
• Stimuleren dat grotere bestelbussen de ruimere route Doelstraat/Lange Raamstraat (1) nemen; Overig
verkeer kan ook de hoek Doelstraat/Lange Annastraat kiezen (2); (p19)
• Enkele aanpassingen aan de bochten (stoepbanden, paaltjes). (p19) Opmerking: Waarschijnlijk wordt hier
gerefereerd aan de resultaten van het onderzoek naar de rijcurves van BonoTraffics van 30-1-2019 (zie
bijlagerapport Beleidsinventarisatie).
• Ontheffing voor vuilnisauto’s, verhuizers en andere grotere vrachtauto’s om door de Nieuwe Raamstraat
het Nieuwe Kersplein op te rijden; (p19)
• Extra laad- en losplaatsen reserveren voor busjes en dienstverleners (max. 30 minuten) (p19)
• Eénrichtingverkeer in de Nieuwe Raamstraat richting Nieuwe Kerksplein (p19)
• Omdraaien rijrichting aan de zuid- en oostzijde Nieuwe Kerksplein (p19)
• Andere parkeerplaatsen dan laad- en losplaatsen uitsluitend voor vergunninghouders (p20)
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Lange Annastraat – Tuchthuisstraat
Gewenst:
• Voorkomen van sluipverkeer door autoluwe Botermarkt en Keizerstraat; (p21)
• Vrachtwagenverbod bij Doelstraat; (p21)
• Breestraat autoluw tussen Gierstraat en Lange Annastraat: verplaatsen beweegbare paal naar hoek Lange
Annasstraat. Pasje of ontheffing voor bewoners/bedrijven; (p21)
• Fietsenstalling voor bewoners, bijvoorbeeld stalling Botermarkt met 24-uurs pasje. (p21) Opmerking: Bij de
probleemlokatie Botermarkt – Barrevoetestraat – Keizerstraat is de fietsenstalling aangegeven als lange
termijn maatregel (na 2022). We gaan er daarom vanuit dat ook deze maatregel is bedoeld voor na 2022.
• Drapenierstraat: Omkeren rijrichting. Bij het autoluw maken van de Barrevoetestraat is het omkeren van de
rijrichting van de Drapenierstraat een mogelijke vervolgstap. Consequentie is dat verkeer voor
Vlamingstraat via de Doelstraat en Lange Raamstraat gaat rijden. Alternatief is de Drapenierstraat de status
woonerf (verboden voor auto’s) te geven. (p21)
Gierstraat
Gewenst:
• Geen uitstallingen op het trottoir zolang er wordt gefietst; (p22)
• Meer bebording “voetgangerstraat, fietser te gast”; (p22)
• Afsluiten voor fietsers bij winkelopenstelling; (p22)
o Gierstraat
o Grote Houtstraat vanaf Raamvest tot Proveniershof.
Opmerking: Laatste maatregel is in tegenspraak met het gemeentelijk beleid.
Deze route is in de SOR juist aangegeven als enig onderdeel van het fietsnetwerk in de Vijfhoek (naast de
hoofdfietsroutes Wilhelminastraat en Gedempte Oude Gracht).
Lange termijn:
Optimaliseren alternatieve routes voor fietsers en scooters tussen Tempelierstraat en Raaks. (Ook zonder
afsluiting zal dit de druk van fietsverkeer door de Gierstraat verlichten):
• Fietsers vanuit het Zuiden buigen reeds af bij Albert Heijn en gaan via Gedempte Raamgracht/Gedempte
Voldergracht richting Raaks; (p22)
• Eenrichting voor auto’s Gedempte Voldersgracht noordzijde; (p22)
• Autoluwe Lange Annastraat, Tuchthuisstraat, Gasthuisstraat; dus ook geen bevoorrading vanuit deze
straten. (p22)
• Een fietsbrug bij de Raamvest in het verlengde van de Gedempte Raamgracht. (p22)
Opmerking: Van de laatste maatregel is het twijfelachtig of deze binnen het gemeentelijk beleid valt.
Deze brug ligt in het verlengde van de volgens de Wijkvisie Verkeer te ‘optimaliseren fietsroute Gedempte
Voldersgracht – Gedempte Raamgracht’ (zie kopje Verkeerscirculatie hierna). Deze route inclusief brug staat
echter niet als hoofdfietsroute of fietsnetwerk in de SOR of andere beleidsstukken. Het realiseren van een extra
fietsroute in het fietsnetwerk past aan de andere kant wel in (fiets)beleid van de gemeente.
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Verwulft – Gierstraat
?:
• Er zijn maatregelen nodig waarbij het realiseren van een zebra voor de hand ligt. Mogelijk kan het
verkeerslicht worden geschakeld in één groene golf voor al het verkeer op het Verwulft. (p23)
• Voetgangersoversteekplaats Jacobijnestraat – Drossestraat (p23)
• Snelheidshandhaving en aanpassing wegprofiel (p23)
Verkeerscirculatie (alleen aanvullingen ten opzichte van voorgaande)
?:
• Afsluiten Prins Hendrikbrug voor auto’s (p25)
• Optimaliseren fietsroute Gedempte Voldersgracht/Gedempte Raamgracht (p26);
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