
                                                                                                                                        
Zienswijze Fietsersbond op Actieplan Fiets 2020-2022 
(Commissie Beheer Haarlem dd 14-05-2020  bij agendapunt 9 “Actieplan Fiets 2020-2022”) 

 

Aan de leden van de Commissie Beheer 

 

Met belangstelling hebben we kennis genomen van het “Actieplan Fiets 2020-2022”. De Fietsersbond heeft 

hierover onderstaande opmerkingen, aanbevelingen en vragen. 

1. Opnieuw wordt om de hete brij heen gedraaid. Voor een toekomstbestendig fietsparkeerbeleid is het 

ons inziens nodig om te kiezen voor doelgroep parkeren. De kortparkerende, economisch belangrijke, 

bezoekers (klanten) van de binnenstad dienen dichtbij hun bestemming in de openbare ruimte te 

kunnen parkeren in diefstalveilige klemmen of vergelijkbare voorzieningen. De langparkerende 

bewoners, ondernemers, werknemers en met het OV reizende forensen moeten dan uit het 

straatbeeld verdwijnen en parkeren in (inpandige) openbare stallingen, bedrijfsstallingen, 

bewonersstallingen of op eigen terrein.  

2. Het vervangen van fietsrekken door parkeervakken en het aanbrengen van extra vakken is een heilloze 

weg. Bij een beetje wind vallen de fietsen als dominostenen om met kans op beschadiging. En het 

aantal fietsendiefstallen zal toenemen. Hou hierbij ook de eindgebruiker, de fietser, als uitgangspunt 

in gedachten. Die kiest in grote meerderheid niet voor vakken. 

3. Een fietsenstalling onder het ASR pand (V&D, Hudson Bay) op verdieping -2 is eerder door de 

gemeente “afgeschoten”. Een hellingbaan van -10 meter naar maaiveld vergt een lengte van 200 

meter tot halverwege de Botermarkt. De enige geschikte optie is een stalling op verdieping -1 maar 

die was en is voor ASR niet bespreekbaar. 

4. Een fietsenstalling onder de Botermarkt met 1000 plaatsen is eerder door de Gemeenteraad 

weggestemd. Wat is het voortschrijdend inzicht dat een Botermarktstalling weer in beeld brengt? 

5. Een ondergrondse stalling onder de Nieuwe Groenmarkt is ons inziens “wishful thinking”. De 

maximale capaciteit van 500 plaatsen in dicht op elkaar staande dubbellaags rekken is een illusie bij de 

actuele en toekomstige verschillende verschijningsvormen van de fiets. Bovenrekken zijn voor de 

gemiddeld 25kg zware e-bikes een “no go”. Een investering van minimaal 3,4 miljoen euro voor veel 

minder dan 500 fietsen is niet realistisch. Voor een fractie van dit bedrag kunnen 500 plekken 

gerealiseerd worden op de vrijgekomen autoparkeerplaatsen op het maaiveld. 

6. Een aantal keren wordt een parkeerverbod buiten de voorzieningen als maatregel genoemd. Dat is pas 

mogelijk als er voldoende parkeercapaciteit is op de juiste plaatsen. 

7. Mooi dat op de Rijksstraatweg de in slechte staat verkerende verharding van de fietspaden vervangen 

wordt. In een pilot heeft “Easypath” zich hier bewezen als de optimale oplossing. Het bedenksel van 

de gemeente om over de rode “Easypath” betonplaten asfalt aan te brengen is een onrijp idee. Het 

wordt niet ondersteund door de leverancier van “Easypath” en maakt het bovendien onnodig duur. 

De richtprijs voor “Easypath” is €65,- per vierkante meter, materiaal plus aanbrengen. Vertaald naar 

de fietspaden aan weerzijde van de 2,5 kilometer lange Rijksstraatweg is dat €650.000,-. Stel 50% 

meerprijs voor bijkomende kosten, dan bedragen de totale kosten minder dan één miljoen euro. De 

levensduur van “Easypath” is 60 jaar, dus zo lang heeft de gemeente geen omkijken meer naar deze 

fietspaden…  

8. De Fietsersbond had graag als “sparring partner” van de gemeente geparticipeerd cq geco-creëerd bij 

de totstandkoming van dit Actieplan Fiets.  

 

Namens de Fietsersbond, 

Rob Stuip 


