
Haarlem, 6 maart 2019 

 

Inspraakreactie Wegcomité bij de Commissie Ontwikkeling d.d. 7 maart m.b.t. de 

Ontwikkelvisie Zuid West 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

Geachte voorzitter, 

 

Hartelijk dank voor de gelegenheid om in te spreken namens het Wegcomité. 

 

Wie zijn wij: 

 

• 2 jaar geleden namens 80 bewoners, 2 crèches, 7 specialisten en 4 bedrijven diende het 

Wegcomité een zienswijze over het project Julianastraat in. 

 

• Dat betrof een probleem dat al decennia speelt. Veel te veel auto’s over veel te smalle 

wegen: 8000 per etmaal waar er volgens de CROW 6000 passen. 

 

• Dit bleek binnen de scope van het project Julianastraat onoplosbaar. Terwijl er een kans was 

om met beperkte maatregelen richting SOR te bewegen. Zoals de circuit-gedachte Eerste-

Emmastraat en Schouwtjeslaan. 

 

• Het blijft dus te druk. Maar het wordt nog veel drukker. 

o Plaza West levert alleen al 2000 extra bewegingen op. 

o Dit betekent een verdere bedreiging voor veiligheid, leefbaarheid en milieu. 

 

 

De feiten: 

 

• Bestaand beleid stuurt doorgaand verkeer door centraal stedelijk gebied. De SOR wil het 

verkeer op de nog niet bestaande Zuidelijke Ring hebben. 

 

• In de Spoorzone worden 2100 woningen gerealiseerd. Een goede zaak. Maar in de visie 

ontbreekt een deugdelijk plan voor de verkeersafwikkeling. 

 

Onze analyse: 

 

• Kennelijk is het uitgangspunt dat de bestaand wegen dit verkeersaanbod kunnen verwerken. 

 

• Een klein rekensommetje leert anders. Zelfs als de helft van de nieuwe bewoners voor de 

fiets of het OV kiest, gebruikt de andere helft dagelijks van de auto. Een toename van 

tenminste 2100 verkeersbewegingen. 

 



• Project Spoorzone leidt tot 10.000 bewegingen per etmaal. En dat over wegen die volgens de 

CROW maximaal 6000 mogen hebben. Een overschrijding van 67%.  

 

• Goudappel/Coffeng toont, dat herinrichting van de bestaande wegen de verkeersdruk 

onvoldoende oplost. Alleen structurele maatregelen volstaan om dit op te gevangen. 

 

• Positief is dat de SOR deze problematiek onderkent en de Zuidring wil realiseren.   

 

• Twijfelachtig is dat samenhangende maatregelen ontbreken. Projecten beperken zich tot hun 

eigen ‘scope’. Zo ging dit ook bij het project Julianastraat. De project-overstijgende 

problematiek ligt dus in uw schoot. 

 

 

Onze wensen: 

 

1. Wens een: neem besluiten die uitvoering geven aan wat de SOR ten doel stelt.  

Stuur bij de Spoorzone aan op een deugdelijk verkeersplan. Stuur het verkeer zoveel mogelijk 

richting Zuidelijke Ringweg – en: investeer daarin. 

 

2. Wens twee: ontmoedig doorgaand verkeer door Centraal Stedelijk Gebied. 

Het gaat niet om ‘meer asfalt’ maar ‘slimmer asfalt’. Het huidige asfalt is inmiddels ‘dom’ 

geworden. 

 

3. Wens drie: zet dit beleidsmatig kracht bij. Stuur aan op het formele commitment van B&W, 

dat dit verkeersbesluit voor einde 2020 is genomen, of zoveel eerder als haalbaar. 

 

Met dank voor uw aandacht; 

 

Namens het Wegcomité,  

Michael Nieweg, Stijn Quadekker, Erik van Dijk 

nieweg.mr@xs4all.nl; evandijk.72@gmail.com; Stijn.quadekker@nl.abna.com 
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