
                                                                                                                                        

Voorlopig Ontwerp Houtplein 

(Inspreken Commissie Beheer Haarlem dd 11102018) 

Aan de leden van de commissie Beheer 

Op hoofdlijnen vindt de Fietsersbond het VO Houtplein een goed plan, zeker in vergelijking met het oude plan. 

Voor de Fietsersbond tellen vooral de volgende drie punten, die alle met veiligheid te maken hebben: 

1. Er komt een vrijliggend fietspad, van zuid naar noord, aan de oostzijde van het plein 

2. Op de kruising Tempelierstraat-Houtplein blijft de fietser, die van noord naar zuid rijdt, in de voorrang. 

De mastodonten van Connexxion moeten hier voorrang verlenen aan de kwetsbare fietsers en 

voetgangers. Met de gemeente en de verkeerspolitie zijn wij van mening dat dit de veiligste oplossing 

is  

3. Omdat de bushaltes vanuit de Tempelierstraat verplaatst worden naar het Houtplein, verdwijnen de 

conflicten tussen halterende bussen en langsrijdende fietsers 

Om deze drie redenen steunt de Fietsersbond het VO Houtplein. 

Zijn er dan geen pijnpunten? Zeker wel! Die hopen we met uw steun op te lossen. 

1. Het geplande fietspad aan de oostzijde van het Houtplein is slechts 2.00m breed. Al langer bevelen 

zowel CROW als SWOV een fietspad breedte van 2.50m aan. Toenemende intensiteit, electrificering, 

brede cargobikes, grotere snelheidsverschillen leiden tot meer inhaalbewegingen. Bij een 2.00m breed 

fietspad kun je naast elkaar rijdende fietsers niet inhalen, bij een breedte van 2.50m wel. Als er weinig 

ruimte is zijn we blij met 2.00m. Maar van de acht meter brede voetgangerspromenade kan wel een 

halve meter afgestaan worden ten gunste van het fietspad.. 

2. De Tempelierstraat is in het VO een grijze 50km weg met een 8.00m brede asfalt rijbaan zonder 

fietsvoorzieningen. Fietspaden zijn hier de norm, eventueel 1.75 brede fietsstroken. Het trottoir aan 

de noordzijde is 4.00m breed, maar wie gaat hier flaneren? Alle horeca en retail is aan de zuidzijde 

gesitueerd. Met een normaal 2.00m breed trottoir ontstaat ruimte voor een rijbaan van 10m breed 

met 1.75m brede, rode fietsstroken en een rijloper voor de bussen van 6.50m. 

3. Fietsparkeervoorzieningen zijn als sluitpost opgenomen. Er zijn slechts 200 klemmen gepland in de 

openbare ruimte en de capaciteit van De Blauwe Tram stalling is beperkt tot 176 plaatsen. Maar al die 

passagiers van de R-net bussen zullen toch vooral per fiets naar dit OV-knooppunt komen? De 

klemmen op straat zijn in de eerste plaats bestemd voor de kortparkerende bezoekers van het 

Houtplein. Regel proactief voor de busfietsers, de langparkerende forenzen, een grote bewaakte 

fietsenstalling. Omgekeerd zal zo’n stalling het gebruik van het OV bevorderen. Niets doen leidt tot 

verrommeling door onwenselijk geplaatste fietsen. 

Resumerend, de Fietsersbond steunt de vrijgave voor inspraak van het VO en vraagt daarnaast uw steun 

voor het helpen oplossen van de drie genoemde pijnpunten. 
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