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Betreft: inspreektekst 
 
Onderwerp en verzoek: 
Inrichting woonerf Kruidenbuurt met betrekking tot de straten: Melissestraat, Lavendelstraat, 
Marjoleinpad, Tuinkersstraat, Dillestraat en Anijsstraat. 
 
[Inspreektekst] 
 
Waar Europawijk volgens de verkeerslegger 30 km is (met enkele straten nog ingericht als 
50 kilometer), is de Kruidenbuurt oorspronkelijk ingericht als woonerf, volgens de toen 
geldende inrichtingsnorm. De Kruidenwijk is namelijk later gebouwd, ongeveer 30 jaar 
geleden, en geheel volgens de toentertijd geldende woonerfregels. De eerste bewoners van 
deze buurt deelden de visie van een sociale, veilige omgeving voor hun kinderen. 
Desondanks wordt door middel van verkeersborden gesuggereerd dat de Kruidenbuurt een 
30 kilometer zone is.  
 
Wij, bewoners, hebben nu handtekeningen opgehaald, waaruit blijkt dat 95 procent van  ons 
graag ziet dat de Kruidenbuurt als woonerf wordt aangemerkt met een snelheidslimiet van 
15 kilometer per uur. Deze handtekeningen zal ik u dadelijk overhandigen. 
 
Onze argumentatie is dat de gelijkvloerse inrichting verkeersdeelnemers ertoe aanzet de 
gehele weg te gebruiken. 
Ik noem twee concrete voorbeelden hiervan: 
 

● Allereerst maken veel oudere bewoners, zoals van het Anton Pieck hof alsmede van 
de vele seniorenwoningen, gebruik van de weg wanneer zij met rollator of rolstoel op 
pad gaan. 

● Ten tweede rennen kinderen al spelend voortdurend tussen de geparkeerde auto's 
door, de straat op.  

 
Wij, Verkeer en Vervoerwerkgroep Schalkwijk en bewoners, hebben dit verzoek tot het 
duidelijker definieren van de woonerfstatus in eerste instantie gericht aan de afdeling 
Verkeer. Zij hebben toen negatief geadviseerd.  
 
Ik maak graag twee opmerkingen over het negatieve advies: 
Allereerst, dat er geen doden zijn gevallen wil niet zeggen dat de situatie veilig is. 
Ten tweede, de suggestie om buurtbewoners zelf als handhavers op te laten treden is, als 
vanzelfsprekend, onwenselijk. 
Wij, de Verkeer en Vervoerwerkgroep Schalkwijk en buurtbewoners, stellen een gering 
aantal aanpassingen voor, waaronder een aanduidingsbord en mogelijk enkele 
aanpassingen aan de ingangen van de straatjes in de Kruidenbuurt en (verhogen van) 
verkeersdrempels.  



 
Graag vragen wij de Raad de mogelijkheid voor een 15 kilometer zone te onderzoeken. Het 
moge duidelijk zijn dat wij graag zien dat de Kruidenbuurt de woonerfstatus ontvangt en 
veilig ingericht is.  
 
Hoogachtend, 
Linda Steeman 
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Aan Van Doorkiesnummer 
Wijkraden Schalkwijk,                  

t.a.v. Dick Wijnoogst, secretaris 

 

Ruud Boetekees (023) 511 4390 

Onderwerp 
 

Datum  
Inrichting Kruidenbuurt als woonerf        22 april 2020  

 
 
Geachte Wijkraden Schalkwijk, 
 
U heeft enige tijd geleden een brief geschreven aan mijn collega Sander Bosma. Omdat we binnen de 
gemeente de verschillende wijken onderling hebben herverdeeld zal ik uw vraag over de Kruidenbuurt in 
Schalkwijk beantwoorden.  
 

U geeft in uw brief aan dat het de wens van de buurt is om de huidge straten in de Kruidenbuurt (het 
westelijke deel bestaande uit de straten Melissestraat – Marjoleinpad – Lavendelstraat – 
Tuinkersstraat – Anijsstraat en Dillestraat ), wat een 30 km- zone is om te laten bouwen tot een 
goede woonerf.  
 
Reactie op de brief: 
U heeft gelijk dat de straten niet goed zijn ingericht als een 30 km-zone. Maar andersom zijn de 
straten ook niet goed ingericht als een vroegere woonerf. De inrichting van de weg moet immers zo 
zijn ingericht dat deze zelfregulerend is. Voor een woonwerf moet er daarom eerst een goede 
overgang komen van 30 naar 15 d.m.v. een uitritconstructie. Men mag allen parkeren in vakken 
aangeduid met een “P”(zo veel als mogelijk parkeren op eigen erf), er moeten voldoende 
snelheidsremmers zijn om de snelheid af te dwingen, korte rechtstanden, veel groen in de straat, 
diversen speelplekken en vanuit stedenbouw versprongen kavels met versprongen woningen. Vanuit 
duurzaam veilige is enkele tientallen jaren terug afgestapt van de woonerf en zijn we in Nederland 30 
km-zones gaan inrichten. 
Zo heeft zowel de 30 km als de oude woonerf zijn voor en nadelen. U kent ze waarschijnlijk ook 
allemaal. Wanneer we de Kruidenbuurt in zouden willen richten als woonerf vraagt dit ook om een 
herinrichting van de omgeving en straten. Omdat dit aanzienlijke investeringen vraagt is dat voor een 
gemeente geen eerste prioriteit tenzij hier aanleiding voor is door bv. hoge ongevallencijfers of 
wanneer er toch al een herbestrating in de planning staat. Ik ben beide nagegaan. Er zijn gelukkig 
geen grote aantallen ongevallen in de omgeving. Ook staan de straten voor de komende jaren niet op 
de planning voor herbestrating. De gemeente ziet daarom op dit moment geen aanleiding om hier op 
korte termijn maatregelen te gaan nemen. 
 
Wat kan de wijkraad doen: 
Het weggedrag in de Kruidenbuurt zal nagenoeg geheel worden veroorzaakt door de bewoners zelf. De buurt 
heeft immers geen doorgaande functie. Wanneer 95% van de bewoners ook een lager snelheid wenst is het 
aanpassen van het rijgedrag natuurlijk ook onderling met elkaar af te spreken. Wanneer dit perongelijk mis 
gaat kan men elkaar hierop aanspreken. Dit kan de wijkraad goed ondersteunen en communiceren middels hun 
gebruikeljke kanalen met de bewoners.  
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BBOR in overleg: 
Binnen de gemeente heeft er een reorganisatie plaats gevonden eind 2018/ begin 2019. Er is toen een keuze 
gemaakt om de oude afdeling verkeer weg te doen en aleen de beleidsafdeling te voorzien van medewerkers 
mobiliteit. We hebben in Haarlem ook een flinke bouwopgave in 8 ontwikkelzones. Door bovenstaande hebben 
we helaas geen capaciteit om bij de verschillende bewonersorganisaties aan te sluiten in overleggen.  
 
Ik hoop u zo voldoende te hebben geinformeerd en wil u bedanken voor uw brief en betrokkenheid bij de 
verkeersveiligheid in Haarlem.  
 
 
 

Met vriendelijke groeten, 

 

Ruud Boetekees 

Verkeerskundig beleidsadviseur  – beleidsuitvoering Openbare Ruimte 
Tel: 023-511.4390 
Afwezig op  vrijdagmiddag 

 
Algemeen telefoonnummer: 14 023 
haarlem.nl/contact 
 
Bezoekadres: Gedempte Oude Gracht 2, 2011GR Haarlem 
Postadres: Postbus  511, 2003 PB  Haarlem 
 
  


