
Geachte leden van de commissie beheer,

Het VO herinrichting Mr. Jan Gerritszlaan en Willem Klooslaan staat voor donderdag 3 oktober ter 
bespreking op uw agenda. De Fietsersbond is helaas erg ontevreden over het proces en het resulterende 
ontwerp.

De drie minuten inspreektijd zijn te weinig om alle problemen bij dit ontwerp goed te kunnen 
benoemen. Daarom hoop ik dat u de moeite neemt om dit document door te lezen. Bij het inspreken zal 
ik mij beperken tot enkele kernpunten.

Willem Klooslaan
De Willem Klooslaan sluit aan op een nog aan te leggen fietspad door het vernieuwde Schoterbos. 
Zodra dit fietspad klaar is ontstaat een mooie fietsroute van Haarlem-Noord naar wijken als de 
Bomenbuurt, Kleverpark en het centrum. Een mooi alternatief bovendien voor de Rijksstraatweg met 
zijn veel te smalle fietspaden. In de SOR is deze fietsroute daarom als hoofdfietsroute gecategoriseerd. 
Ook in de (concept) visie Ontwikkelzone Orionweg/Planetenlaan wordt de route expliciet genoemd (zie
afbeelding).

De Willem Klooslaan is een rustige woonstraat, momenteel voorzien van asfalt. De weg vormt de 
schakel tussen het nieuwe fietspad in het Schoterbos en het fietspad over het Plesmanplein naar de A. 
Fokkerlaan. Ons insziens zou het logisch zijn de Willem Klooslaan als fietsstraat in te richten. Aan alle 
voorwaarden voor een fietsstraat wordt voldaan.

Bovenstaande punten hebben wij tijdens overleg ook ingebracht. De ingehuurde marktpartij bleek niets 
te weten van de nieuwe fietsroute door het Schoterbos. De SOR was ze onbekend, dit document hadden
ze niet meegekregen. Daarom ging een eerste schetsontwerp uit van een inrichting als normale 
woonstraat met klinkertjes. Echter, ook na het overleg hield men vast als een inrichting als woonstraat. 
Met als argument dat er weinig auto’s rijden en een fietsstraat “dus” niet nodig is. Een zeer vreemd 
argument, het lage aantal auto’s maakt de weg juist zeer geschikt als fietsstraat. Een fietsstraat draag bij 
een comfortabele en herkenbare fietsroute.



Generaal Spoorlaan
De nieuwe fietsroute door het Schoterbos sluit aan de noordzijde aan op de Generaal Spoorlaan. Ook dit
is een woonstraat die momenteel voorzien is van asfalt en binnenkort opnieuw wordt ingericht. Deze 
straat valt buiten dit ontwerp, maar ik wil u toch al laten weten dat men ook hier voorsorteert op een 
inrichting met klinkertjes. Een schetsontwerp is reeds beschikbaar. Ook hier wist het projectteam in 
eerste instantie niet van het bestaan van de SOR en de nieuwe fietsroute door het Schoterbos.

Meester Jan Gerritszlaan
Het westelijke deel van de Mr. Jan Gerritszlaan is volgens HIOR Noord “wijkontsluitingsweg”. Er rijdt 
een bus, lijn 2. Het HVVP spreekt van “30 km met bus”. Het zou logisch zijn om het profiel van de 
Plesmanlaan door te trekken en de snelheid, net als op de Plesmanlaan, terug te brengen naar 30 km/h. 
Dat is bovendien wel zo prettig voor fietsers op de bovengenoemde hoofdfietsroute, die de Mr. Jan 
Gerritszlaan kruist.
Het ontwerp gaat echter uit van een veel breder profiel waar gewoon 50 km/h mag worden gereden. Het
getekende profiel is het profiel “stadsontsluiting” in HIOR Noord. Op deze rustige weg is deze brede 
inrichting totaal overbodig. Het voegt niets toe en zal enkel leiden tot hogere snelheden.

Resumerend leidt dit tot onderstaande vragen
• Waarom wordt de SOR niet meegegeven aan ingehuurde marktpartijen?
• Waarom worden de Willem Klooslaan en Generaal Spoorlaan niet ingericht als hoofdfietsroute?
• Waarom wordt de Mr. Jan Gerritszlaan ingericht als stadsontsluitingsweg, terwijl het een 

wijkontsluitingsweg is?
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