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Geachte Voorzitter, 

 

Mijn naam is Leon Segers en ik spreek namens de wijkraad Koninginnebuurt. 

 

Het bijbouwen van woningen in Haarlem west zal ook een behoorlijke impact hebben op 

onze wijk mbt de reeds overbelaste infrastructuur, vooral verkeer in de oost - west richting. 

 

Eerst wil ik de probleemstelling weergeven en de achtergrond, waarom de huidige 

voorstellen niet voldoen en afsluiten met een toekomstvisie die wel oplossingen biedt. 

. 

De wegen in onze wijk en de binnenstad zijn meer dan 100 jaar geleden ontworpen, op 

basis van veel minder huizen, 1 verdieners die niet ver naar hun werk wonen en waarbij een 

groot deel van het vervoer met de tram was bedacht.  

 

In de afgelopen 100 jaar is er veel veranderd, een aantal voorbeelden. 

1. Haarlem is een forenzenstad geworden, waarbij veel mensen naar Amsterdam 

reizen. 

2. Op basis van 1 salaris is het vrijwel onmogelijk voor mensen een huis aan te 

schaffen, waardoor 2 verdieners de norm zijn.  

3. Er zijn veel huizen bij gebouwd, ook in de regio dan ooit verzonnen was. 

4. De binnenstad is auto luw gemaakt, waardoor het verkeer gedwongen is door de 

randwijken te rijden. 

5. Er is niet geïnvesteerd in een sluitende ringweg rondom Haarlem.  

 

Het gevolg is dat  de wegen in de wijk geen centimer breder zijn geworden en de trams lang 

geleden zijn geschrapt. De huidige dubbeldeks bussen kunnen het aanbod nauwelijks aan 

en ook hier is veel weerstand tegen, zie ook het platform buskruit. De brug over de 

Leidsevaart bij de schouwburg is enkel nog beschikbaar voor fietsers en voetgangers. 

Dit beleid heeft ervoor gezorgt dat de huidige infra 20 jaar geleden al overbelast is en de rek 

er volledig uit is. In de Koninginnebuurt merken dit voornamelijk door het sluipverkeer door 

de woonwijk en de overbelasting van de 2 nog overgebleven bruggen (Schoutjesweg en 

Emmabrug) voor het gemotoriseerde verkeer. 

 

Het feit is, dat er behoefte is aan nog meer woningen. De vraag is waar bouw je die, welk 

type bouw je en wat moet je investeren in de omgeving om geen infrastructurele nachtmerrie 

achter te laten. 

 

De huidig voorziene aanpassing aan de infra lossen bovenstaand probleem totaal niet op, 

sterker nog het wordt een nachtmerrie. 

 

Heroverwegingen. 

In het oosten van de stad is het veel goedkoper, makkelijker sneller aanpassingen te doen 

aan de infrastructuur om hoogbouw en de ontsluiting hiervan te realiseren. 

bouw in het westen van Haarlem woning type met een lage impact voor infra bv 

ouderenwoningen. 



 

Indien de plannen toch worden doorgezet, koppel dit dat aan de volgende besluiten. 

 

1. Zorg voor bestemmingsverkeer in de woonwijken van de Koninginnebuurt dmv 

cirkels die terugleiden naar dezelfde hoofdweg. 

2. Ontlast de hoofdwegen in de koninginnebuurt door het invoeren van bv 30 km zones 

op de Wagenweg.  

3. Bouw station Haarlem zuidwest en stel een opleverdatum vast. 

4. Start nu met de Kennemer tunnel project en stel een opleverdatum vast. 

5. Verbeter de huidige ring om het verkeer te verleiden buitenom te rijden. 

6. Creëer meer P&R locaties op de invalswegen van Haarlem, zodat verkeer een 

alternatief heeft om de stad met openbaar vervoer te bereiken, zonder dat er in de 

woonwijken  (gratis) geparkeerd of  gereden hoeft te worden. 

 

De gemeente Haarlem is het met het merendeel van bovengenoemd eens en heeft de 

verwoord in de SOR 2040. Een visionair stuk, waar zo snel mogelijk mee gestart moet 

worden. 

 

U kunt zich onderscheiden van al uw voorgangers die zijn gekomen met geweldige visies en 

plannen, maar jullie zullen hier ver bovenuit stijgen, door dit ook daadwerkelijk te realiseren 

en de Haarlemmers niet achter te laten in een nachtmerrie, waar ook de toekomstige 

bewoners niet op zitten te wachten. 

 

Voor verdere oplossingen verwijs ik ook graag naar mijn mede wijkbewoners van stichting 

STEL. 

 

Samenvattend, Niet starten met het bouwen van 2100 woningen zonder de gevolgen en 

oplossingen voor de wijde omgeving mee te nemen in de financiering. 

 

Wij zijn graag bereid om hierin mee te denken. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Leon Segers 

 

 

 

 


