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Ons kenmerk 2018/391473 
Datum 10 juli 2018 

Afdeling PCM 

Contact I.S.M. Cuperus 

Telefoon 023-5114677 

E-mail icuperus@haarlem.nl 

 

 

Onderwerp: buslijn 2 

 

Geachte leden van de commissie Beheer, 

 

Buslijn 2 rijdt door werkzaamheden aan de Teding van Berkhoutstraat en daarna de Nagtzaamstraat 

tot in ieder geval het eerste kwartaal van 2019 een omleidingsroute. Momenteel rijdt de bus om via 

de Lange Herenvest en de Amsterdamsevaart. Vanuit de Slachthuisbuurt en de Amsterdamsebuurt is 

door de wijkraden aandacht gevraagd voor de nadelen van deze tijdelijke omleidingsroute. De 

wijkraden vinden de huidige omleidingsroute niet wenselijk, omdat buslijn 2 hierdoor volgens hen 

minder bereikbaar is voor buurtbewoners, vooral voor degenen die slecht ter been zijn. De wijkraden 

Amsterdamsebuurt en Slachthuisbuurt geven als alternatieve omleidingsroute een route over de 

Zomervaart aan, in het deel tussen de kruising met de Prins Bernhardlaan en de kruising met de 

Kruistochtstraat. 

 

Waarom vindt de omleiding van buslijn 2 nu niet over de Zomervaart plaats? 

De route over de Zomervaart is wegens veiligheidsoverwegingen afgeraden door de politie. De 

Zomervaart is een klinkerweg met een snelheidsregime van 30 km/ u en onder meer de Sint 

Bernardusschool is gelegen aan de Zomervaart. Ter hoogte van de school ligt een verhoogd 

zebrapad. Er is gesproken met de directrice van de basisschool.  

 

Afweging tussen mogelijke omleidingsroutes 

N.a.v. de gestelde vragen vanuit de commissie heeft er nieuw onderzoek plaatsgevonden naar de 

optie Zomervaart als onderdeel van de omleidingsroute voor buslijn 2.  

 

Naar aanleiding van de berichtgeving in de media is nagegaan binnen de gemeente Haarlem, de 

provincie en Connexxion of er eerder een buslijn over de Zomervaart heeft gereden. Dit blijkt het 

geval te zijn in 2001 ten tijde van de werkzaamheden aan de Nagtzaambrug op het gedeelte van de 

Zomervaart tussen de Kruistochtstraat en de Prins Bernhardlaan.  

Hier zijn echter geen nadere gegevens over gevonden bij één van de bovengenoemde partijen.  

 

Ook is met Connexxion gesproken over het inzetten van pendelbusjes, om de Slachthuisbuurt en 

Amsterdamsebuurt van openbaar vervoer te voorzien. De kosten voor deze oplossing werden 

ingeschat op € 180.000 voor de gehele projectperiode. Dat is door de hoge kosten geen optie.  

 T.a.v. Commissie Beheer  
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Standpunt provincie 

Naar aanleiding van vragen van de gemeente Haarlem of een omleiding over de Zomervaart alléén 

buiten de schooltijden kan worden gedaan heeft de provincie aangegeven dat zij één 

omleidingsroute voor buslijn 2 wenst, tot en met de afronding van de werkzaamheden in de 

Nagtzaamstraat (vooralsnog voorzien aan het einde van het eerste kwartaal 2019). De voorkeur gaat 

daarbij uit naar een omleidingsroute via de Zomervaart, omdat met deze omleidingsroute het 

openbaar vervoer voor reizigers uit de Slachthuisbuurt en Amsterdamsebuurt beter bereikbaar blijft 

dan bij de huidige omleidingsroute. Deze route kan op 22 juli aanstaande worden ingezet.  

 

Overzicht van voor- en nadelen in een tabel 

In het volgende overzicht zijn voor- en nadelen op een rij gezet van zowel de omleiding via de Lange 

Herenvest als de omleiding via de Zomervaart. 

 

 Omleiding via Lange Herenvest Omleiding via Zomervaart 

Hinder Minder opties voor reizigers die 

slecht ter been zijn uit 

Slachthuisbuurt en 

Amsterdamsebuurt 

bewoners Zomervaart 

scholieren Sint 

Bernardusschool 

Type verharding Asfalt Klinkers 

Maximum snelheid 50 km/u 30 km/u 

Verkeersveiligheid Goed (gemotoriseerd verkeer is 

gescheiden van niet 

gemotoriseerd verkeer) 

Matig (kans op 

verkeersonveilige situaties 

tijdens spitsmomenten, 

wanneer kinderen naar school 

gaan (geen aparte fietsstroken) 

Bereikbaarheid reizigers Matig (Bus rijdt nu in de 

tijdelijke situatie via Lange 

Herenvest en 

Amsterdamsevaart). Na 

oplevering van Teding van 

Berkhoutstraat in oktober, kan 

weer over deze straat gereden 

worden. 

Goed (Connexxion stelt dat 

belangrijke en drukke haltes als 

Byzantiumstraat, de 

Slachthuisstraat en de 

Zomervaart weer bediend 

kunnen worden). 

Eerdere ervaring als 

omleidingsroute 

ja ten tijde van de vervanging van 

de Nagtzaambrug in 2001; 

verder zijn er geen gegevens 

over bekend. 

Indicatie kosten N.v.t. 

 

Wegwerken van kuilen circa 

€25.000 
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Resumerend 

Alles overwegend wil het college van B & W de huidige omleidingsroute van buslijn 2 wijzigen van de 

Lange Herenvest en Amsterdamsevaart. Per 22 juli verloopt de omleidingsroute via de Zomervaart.  

De Teding van Berkhoutstraat moet na oplevering van het groot onderhoud op 1 oktober a.s. ook 

deel uit maken van deze omleidingsroute. Met deze omleidingsroute blijft het openbaar vervoer het 

beste bereikbaar voor reizigers vanuit de Slachthuisbuurt en de Amsterdamsebuurt.  

 

Het college van B & W is zich van bewust van de zorgen vanuit de Sint Bernadusschool.  Daarom zal 

de omleidingsroute starten in de zomervakantie van de school. Tot aan de start van het nieuwe 

schooljaar kan de nieuwe verkeer situatie met bus gemonitord worden. Zo nodig zal op basis van 

ervaringen eventuele verkeersmaatregelen getroffen worden en hiervoor een verkeersbesluit 

worden genomen.  

 

Hoogachtend, 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

de secretaris,                                               de burgemeester, 

 

 

 

 

 

 

J. Scholten                                                    drs. J. Wienen 

 

 

 

 

 


