
De Professor Eijkmanlaan: Een drieluik 

 

Deel 1: Twijfelachtige eer 

Na de eerste bespreking van de startnotitie in juni van dit jaar, in deze commissie (punt 10), lag er 

een keuze voor om een 30 km weg aan te leggen. Het was helaas een voorstel voor een weg waarvan 

bekend was dat er veel harder gereden wordt, maar het was bedoeld als een 30 km/uur weg. Nu ligt 

er een nieuwe startnotitie. Het voorstel is nu om een 50 km gebiedsontsluitingsweg aan te leggen. 

Onze straat heeft daarmee misschien wel de twijfelachtige eer om de eerste straat te zijn in Haarlem 

waar de snelheid verhoogd gaat worden. En dat is een onaangename verassing. Helemaal na het 

landelijke nieuws en de bespreking van het initiatiefvoorstel 30-50, in de Gemeenteraad (punt 13). 

Daarin werd gesproken over dat 30 de basis moet zijn. Het voorstel voor onze straat is nu helaas het 

tegenovergestelde. Een 30 weg moet een 50 km weg worden zonder maatregelen om de snelheid en 

de hoeveelheid verkeer te verlagen. 

Opvallend is dat de afwegingen die gemaakt worden bij de verschillende varianten allemaal worden 

gedaan op basis van de huidige situatie. Op basis van de huidige hoeveelheid verkeer (en de snelheid 

ervan) past een smal 30 km straatje inderdaad erg slecht. De truc is natuurlijk dat er bij een echte 30 

km inrichting ook echte 30 km omstandigheden worden gecreëerd. In mijn bijdrage bij de vorige 

startnotitie (punt 10.1) heb ik de mogelijkheid van een verkeersknip bij de Azieweg al eens geopperd. 

Daarmee gaat er veel verkeer dat nu via de Stressemannlaan, de Bernadottelaan, en de Eijkmanlaan 

rijdt via de Amerikaweg rijden. En daarmee wordt het rustiger op de Eijkmanlaan. En dan vervallen 

de negatieve punten in het beoordelingsschema. Het stuk wordt nu erg toegeschreven naar de 50 km 

weg.  

 

 

Deel 2: Communicerende vaten 

De wegen in Haarlem functioneren als communicerende vaten. Als er file staat op de Amerikaweg is 

het drukker in de Eijkmanlaan. Er staat er hoop te gebeuren in Schalkwijk de komende jaren. Er 

worden plannen gemaakt om heel veel nieuwe huizen te bouwen. En dat betekent dat er meer 

mensen met de auto gaan rijden. Als de Eijkmanlaan tot 50 km/weg wordt gedegradeerd en de 

plannen om de Europaweg te versmallen gaan ook door dan lijkt het niet meer dan logisch dat het 

hier in de straat vaker druk wordt en drukker wordt. Nu is onze straat eigenlijk nog een 30 km straat. 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-beheer/2020/18-juni/17:00
https://nos.nl/artikel/2354090-tweede-kamer-30-kilometer-in-bebouwde-kom-als-standaard.html
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2020/26-november/19:30
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-beheer/2020/18-juni/17:00
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-beheer/2020/18-juni/17:00


Ik hoop niet dat het zover gaat komen dat er straks nog veel meer verkeer door de straat gaat en dat 

dat verkeer nog net zo snel rijdt als nu het geval is. Wat ik van veel mensen uit de straat vernomen 

heb is dat ook zij daar niet echt om te springen staan. 

 

Deel 3: Zachte heelmeesters maken stinkende wonden 

In de startnotitie worden 4 varianten genoemd. 1 50km/u variant en 3 30 km/uur varianten. In de 

startnotitie wordt ook een paar keer de “Grijze weg” genoemd. Bij 2 van de 30 km/uur varianten 

wordt die link gelegd. De variant met de fietsstroken en de variant met de vrije fietspaden zijn allebei 

plannen waarbij de auto ongeveer 50 gaat rijden. En dat is logisch. De 50 km weg heeft een rijbaan 

van 5,80 meter en die van de 30 weg met fietspaden ook! En daardoor gaat de auto niet ineens van 

50 naar 30 km/uur. De variant met fietsstroken is ook toegepast in de Velserstraat (punt 6), de 

Naghtzaam- en Teding van Berkhoutstraat (punt 5), de in het stuk genoemde Bernadottelaan (punt 

18) en recentelijk ook de Engelandlaan (punt 11) waar er een voorstel is gedaan voor een echte 30 

km weg als oplossing voor het harde rijden in de straat. Bij al die wegen speelt de werkelijk gereden 

snelheid een rol. De berichten lezend kunnen we er denk ik wel zo’n beetje vanuit gaan dat wegen 

met een dergelijke inrichting ervoor zorgen dat automobilisten veel harder rijden dan de gewenste 

30 km/uur. 

Logisch beredeneerd worden er dus 3 varianten voorgedragen waar 50km/uur zal worden gereden 

door de auto’s en is er 1 waar de 30 km/uur realistischer is. Mijn voorkeur gaat sterk uit naar de 

variant waar 30 km/uur voor het autoverkeer ook echt het doel is.  

 

Tot slot: 

Recentelijk heeft u gesproken over dat straten in Haarlem in basis 30 km straten zouden moeten zijn. 

De Professor Eijkmanlaan is nu een 30 km/uur straat. In de startnotitie die nu voor ligt wordt 

geadviseerd om van een 30 km weg een 50 km weg te maken. Doe dat niet! Er wonen veel mensen in 

de straat. Die willen een prettige woonomgeving en geen verkeersriool. 

 

Een echte 30 km/uur straat heeft, begrijpelijk, onze voorkeur. Een straat waar weinig verkeer rijdt en 

dat ook echt 30 km/uur rijdt. En met een paar slimme maatregelen kan dat misschien ook wel! Als 

alleen de bus nog kan oversteken bij de busbaan van buslijn 300, bij de Bernadottelaan zal het al een 

stuk rustiger worden, ook bij project IVORIM (punt 13). En dan veel en mooi groen zoals dat ook 

gelukt is in de Laan van Angers en de Churchilllaan bijvoorbeeld. Deze ideeën  kunnen echter alleen 

worden gerealiseerd als de basis er ligt om van onze straat een echte 30 km weg te maken. Ik hoop 

dat u bereid bent om die koers voor onze straat te overwegen.  

 

Met vriendelijke groeten, 

 

S. Bosma 

Professor Eijkmanlaan 
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