
Memo: Voorstel tot wijziging plannen HOV-noord - kruising Zaaneniaan - Rijkstraatweg

Datum: 12 januari 2020

Aan: Wethouder dhr. Merijn Snoek

Commissie Beheer Gemeente Haarlem 

Kopie: procesmanager HOV noord - dhr. Walter Vroom

Van: dhr. W.J. de namens de bewoners Zaaneniaan 1 t/m 21

Ref: HOV-Noord ontwerp

Betreft: Ontwerp HOV-noord - ontwerp kruispunt Rijkstraatweg/Zaanenlaan

Geachte Voorzitter en leden van de commissie Beheer, geachte wethouder,

Ik richt mij tot u, namens de bewoners van de Zaaneniaan (oneven t/m nr. 21), aangaande de 
plannen voor de aanpassing van het kruispunt Zaaneniaan met Rijkstraatweg in het kader van het 
Ontwerp HOV Noord, en in het bijzonder het ontwerp van de extra rechts af strook. Wij constateren 
dat deze extra strook een aantal negatieve effecten heeft op onze straat. Wij doen daarom een 
alternatief voorstel voor het ontwerp van deze strook. Deze memo is geschreven ter ondersteuning 
van de Inspraak die wij hebben aangevraagd voor de commissievergadering komende donderdag 16 
januari. Ik benadruk dat wij als bewoners niet willen tornen aan de HOV doelstellingen.

Vooreestelde plannen in het HOV ontwerp

Het ontwerp voor de kruising Rijkstraatweg - Zaaneniaan is erop gericht de noord-zuid en zuid-noord 
doorgang voor de buslijnen zo min mogelijk te vertragen. Om dit te bereiken worden fietspaden 
verlegd, verdwijnt de mogelijkheid voor fietsers om schuin over te steken, en wordt de VRI zo 
aangepast dat de noord-zuid/zuid-noord gang 2x groen krijgt in een cyclus. Daarnaast is ook een 
extra rechts af strook (verder: "rechtsaffer") gepland voor verkeer vanuit de Zaaneniaan dat rechts 
afslaat de Rijkstraatweg op (zuidgaand).

De geplande rechtsaffer heeft een lengte van ca 65m en strekt t/m huisnummer 9. Daarmee geeft 
het plaats voor 9 auto's voor rechtsaf. Door het splitsen van deze strook wordt het rechtsaf verkeer 
gescheiden van verkeer dat rechtdoor gaat (oostgaand) of linksaf (noordgaand). Voordeel is dat ook 
een scheiding kan worden aangebracht tussen afslaand verkeer en overstekend fiets-/voetverkeer.

Groot nadeel van het ontwerp is de impact op de ruimtelijke kwaliteit. Er zullen 2 bomen en 4 
parkeerplaatsen verdwijnen, de stoep wordt versmald naar het minimum (l,5m), de ondergrondse 
vuilniscontainer wordt verwijderd, en de toegang tot de opritten van onze huizen wordt een stuk 
gevaarlijker doordat de situatie minder overzichtelijk wordt. Ik merk ook op dat de stoep intensief
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gebruikt wordt door kinderen, schoolklassen, en ouderen. Zie onder het u bekende ontwerp:

Voorliggende plannen kruising Zaanenlaan-Rijkstraatweg

• Extra strook voor rechtsaf (ca 65m 
lang)

• VRi regeling veranderd (bus 2x per 
cyclus)

• Verleggen fietspad en versmalling 
stoep

• Geen kruisende fietsovergangen

Consequenties Ruimtelijke kwaliteit:
• 2 bomen weg
• 4 parkeerplaatsen weg
• Ondergrondse container weg
• Versmalling stoep tot l,5m
• Onveiligheid:
• Inritten huizen moeilijker bereikbaar
• Gebruik stoep door kinderen/ 

klassen

Feiten achter de voorstellen

Het geplande ontwerp is gebaseerd op tellingen in 2015 en een telling in 2016, waarvan de details 
met ons zijn gedeeld. Het ontwerp is erop gericht een optimale doorstroom te krijgen in de 
piekmomenten. Nu is er op werkdagen sprake van een piekmoment in de ochtend (ca 0700-0900) 
waarin de hoofdstroom rechtdoor gaat (2 op de 14 auto's gaat rechtsaf - 14%). In de middag is er 
sprake van een lichte piek (tussen 1600-1800) waarin ook maar een klein deel rechtsaf slaat (3 op de 
10 auto's-30%).

Zoals wij begrepen hebben is de lengte van de strook gebaseerd op een COCON-berekening uit 2016, 
die wij inhoudelijk nog niet hebben kunnen inzien. Voor ons begrip is het noodzakelijk om de 
achterliggende afwegingen en besluitvorming uitgelegd te krijgen.

Als bewoners hebben we de afgelopen weken ook metingen gedaan, die vergelijkbaar zijn, of op 
sommige dagen minder recht afslaande auto's hebben geteld. Opgemerkt dat wij met name de 
ochtend op werkdagen (en dan vooral maandag t/m donderdag) ervaren als echt piekmoment, zoals 
ook in de cijfers wordt bevestigd. Het gaat dus om 6% van de totale tijd (lOuur van de 168uur in de 
week). Tot slot zij opgemerkt dat verkeer uit de Zaanenstraat richting Rijkstraatweg (zuidgaand) ook 
een eigen opstelstrook 
heeft. De 
verkeerstroom is 
daarbij zeer 
vergelijkbaar (blijkt uit 
de verkeersanalyse 
2016) maar de 
voorgestelde strook is 
in het voorstel de helft 
van de lengte 
(vergeleken met de 
strook op de 
Zaanenlaan). Zie ter
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Verkeersanalyse 2016

Strook Zaanenstraat linksaf 2x zo kort - terwijl er vergelijkbaar is
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onderbouwing de grafiek en ook de grafieken in de bijiages. Allen gebaseerd op de verkeersanalyse 
van 2016.

Alternatief voorstel rechtsaffer Zaanenlaan

Als bewoners doen wij het voorstel de geplande rechtsaffer in de Zaanenlaan te verkorten tot een 
maximum van 25 m (genoeg voor 4 - 5 auto's). Met ons voorstel blijft de doelstelling van de HOV 
behouden (doorstroom van de bus) en blijft ook de mogelijkheid tot scheiding van afslaand verkeer 
met de voetgangers/fietsers behouden (veiligheid). Deze beide belangen onderschrijven en 
ondersteunen wij als bewoners.

Maar met ons voorstel blijft ook de ruimtelijke kwaliteit gewaarborgd. De bomen blijven behouden, 
de parkeerplaatsen blijven behouden, de stoep kan voor een groot gedeelte de huidige breedte 
houden, en de ondergrondse container kan blijven. De inritten van de huizen blijven ook beter 
toegankelijk.

Wij zijn van mening dat 25m voor rechtsaf voldoende is voor de verkeersafhandeling. De tellingen uit 
de verkeersanalyse onderschrijven dat, in de piek, niet meer dan 2 auto's per cyclus rechtsaf willen. 
Daarmee is een opstelplaats voor 4 auto's voldoende. Buiten de piekmomenten is er nauwelijks 
onderbouwing voor een extra rechtsaffer, dus ook geen consequentie voor de doorstroming van het 
verkeer. In onderstaande afbeelding ons concrete voorstel.

Wij begrijpen dat ons voorstel opnieuw moet worden geverifieerd middels een COCON-berekening.

Inspraakmomenten

Wij moeten constateren dat we ons voorstel niet hebben kunnen doen tijdens het inspraakmoment 
in februari 2016. Wij hebben dat moment helaas gemist. Destijds heeft de gemeente besloten tot
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berichtgeving in (sociale) media over het HOV ontwerp als geheel, waarbinnen deze aanpassing maar 
een klein onderdeel is. De impact op de Zaanenlaan binnen het HOV ontwerp is de enige grote 
aanpassing in een zijstraat van het traject. We constateren dat wij als bewoners van deze straat niet 
direct zijn benaderd over de plannen, waar je dat wel zou verwachten. Ter vergelijking hebben we 
over de ontwikkelplannen Orionweg al meerdere brieven op ons huisadres gehad. Ons gevoel is dat 
we onvoldoende kans hebben gehad om op een eerder moment op een goede wijze inspraak te 
kunnen doen. Derhalve richten we ons nu tot uw commissie.

De berichtgeving over de start van de plannen in november 2019 was aanleiding om op te zoeken 
wat er eigenlijk ging gebeuren in de Rijkstraatweg. Na contact met gemeente bleek ons uiteindelijk 
wat de impact op onze straat is. Voorts zijn we op een constructieve manier in gesprek gekomen met 
de procesmanager, dhr. Walter Vroom, en de verantwoordelijk wethouder, dhr. Merijn Snoek.

Tot slot

Zoals geschreven ondersteunen wij als bewoners de ontwikkeling van het openbaar vervoer en 
daarin de plannen voor de HOV-noord. We zien de impact van de voorgestelde rechtsaffer echter 
niet in verhouding staan tot de grote impact op de ruimtelijke kwaliteit en ons woongenot. Met ons 
voorstel ter verbetering van de plannen zien wij een optie om de doelstelling van de HOV en de 
veiligheid van het kruispunt te ondersteunen, én daarbij de ruimtelijke kwaliteit en ons woongenot 
te behouden. We snappen dat gezien de planning van de werkzaamheden, de reactietijd kort is. Wij 
hopen dat u ons voorstel serieus in overweging wilt nemen en daarmee ook onze wensen een plek 
kunt geven binnen het HOV ontwerpplan.

Namens de bewoners van de Zaanenlaan (nr. 1 t/m 21),

Dhr. Wichert de Jong

bijlage:

grafieken tellingen 

foto's google earth
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Bijlage

Motorvoertuigen per uur Rijksstraatweg,-Zaanenlaan

Aantal recht "affers" in 2 minuten" <> lengte opstelstrook
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