
Mijn naam is Ruud van der Pluijm voorzitter van de wijkraad Koninginnebuurt. 

 

In de huidige plannen voor de bouw van 2000 woningen in Zuid-West worden de 

toegangswegen als knelpunten gesignaleerd. Deze knelpunten hebben grote negatieve 

consequenties voor de omringende wijken en sprecifiek voor de Koninginnebuurt en de Bos 

en Vaart. In deze wijken liggen de Emmabrug en en de Schouwtjesbrug. Deze bruggen met 

de achterliggende straten zijn nu al zijn nu al veel meer belast dan in de CROW wordt 

aanbevolen als maximale belasting nu 10000 versus toegestaan volgens CROW van 6000. 

Voor deze knelpunten zijn geen oplossingen in de plannen opgenomen. Wij vinden het voor 

de bewoners van de beide wijken niet aanvaardbaar als deze knelpunten niet worden 

opgelost. Wij willen  u aanbevelen het volgende overwegen om tot een oplossing te komen 

en de overbelaste infrastructuur nu te ontlasten, maar zeker ook met het oog op de de bouw 

van de Spoorzone later. Problemen moeten echt nu breed opgelost worden. 

 

Huidige probleemstelling 

1. De bouw van 2600 woningen aan de spoorbaan 

2. Nu al te veel doorgaand verkeer door de woonwijken zoals de Koninginne- en Bos 

en Vaart buurt. 

3. Te veel doorgaand verkeer door de hoofdwegen met bestemming buiten Haarlem 

zoals Heemstede, Aerdenhout, Zandvoort . 

4. Te weinig doorstroming/tijdwinst op de ring. 

5. De genoemde wegen, zoals de Emmaweg/Tempeliersstraat, Pijlslaan -deze heeft 

geen rustpunten dus is al voor 100% bezet-, voldoen niet aan de inrichting van 

Duurzaam veilig en de CROW. Op 15 december 1997 hebben de Vereniging van 

Nederlandse Gemeenten (VNG), de Unie van Waterschappen (UvW), het 

Interprovinciaal Overleg (IPO) en het Rijk hun handtekening gezet onder het 

Convenant Startprogramma Duurzaam Veilig Verkeer. Haarlem heeft vanaf het begin 

aangegeven de principes van Duurzaam en veilig te implemeteren.  

6.  Alhoewel de gemeente Haarlem zich heeft gecommitteerd aan Duurzaam Veilig blijkt 

dat bij renovatie van wegen deze niet altijd conform de richtlijnen worden ingericht. 

Inmiddels is het aantal gewonden in het verkeer in Haarlem meer dan verdubbeld sinds 

2016. De wijkraad Koninginnebuurt heeft  een bezwaar lopen  mbt tot de inrichting van 

de Emmaweg en westelijke gedeelte Tempeliersstraat. Overigens gelden deze bezwaren 

ook voor de oostkant van de Pijlslaan en het gedeelte van de Leidsevaart. Het uitvoeren 

van de maatregelen die zijn voorgesteld door de werkgroep WIK en verwoord in het 

bezwaarschrift zijn nog essentieler geworden door het te verwachte extra verkeer van 

de geplande woningen aan de Spoorzone omdat er nog geen duidelijke oplossing in de 

plannen zitten van de infrastructuur. 

 

Korte termijn mogelijke oplossingen om voor de wijken Koninginnebuurt als Bos en Vaart. 

1. Bestemmingsverkeer in de woonwijk de Koninginne- Bos en Vaartbuurt dmv 

cirkels terug laten leiden naar dezelfde hoofdweg.  



2. Bereikbaarheid via de hoofdwegen in de wijk. Doe aanpassingen op specifiek 

gevaarlijke punten om veiligheid te vergroten en doorstroming te beperken zoals 

de Wagenweg 30 km is al opgenomen in de SOR 2040.  

3. Geef doorgaand verkeer een betere bereikbaarheid op de rondweg. Stel de 

stoplichten op elkaar af zodat een groene golf ontstaat en deel wegen effectiever 

in zodat afslaand verkeer gemakkelijker kan doorrijden. 

4. 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. 

5. De bekende knelpunten met de Randweg, Leidsevaart, bruggen, Pijlslaan, 

Westergracht zijn reeds in beeld gebracht in het onderzoek van Goudappel 

Coffeng, dat gedurende de visievorming is uitgevoerd.  Daaruit is geconcludeerd 

dat er mogelijkheden zijn om de knelpunten aan te pakken.  

6. Voer de "no-regret" akties uit voor 2025 waaronder de ringontsluiting.  

 

De gemeente Haarlem is het met het merendeel van het bovengenoemde eens en heeft 

dit verwoord in de SOR 2040. Een visionair stuk, waar met de uitvoering voor de bouw 

van de woningen daadwerkelijk met de uitvoering gestart zou moeten worden. 

 

Voor verdere oplossingen mbt de infrastructuur, verwijs ik graag naar de adviezen van de 

stichting STEL. 

 

Samenvattend, Niet starten met de bouw van de 2000 woningen, als er geen oplossingen 

worden geboden voor de bereikbaarheid indien die leiden tot extra vervoersbewegingen op 

de Schouwtjesbrug en Emmabrug die zoals gezegd al overbelast zijn. Neem de omgeving 

mee in uw totaalvisie met bijbehorende financiering om te voorkomen dat er een waterbed 

effect ontstaat. Zorg voor aanvullende budgetten voor het klorte termijn en structureel 

oplossen van de te verwachte verkeersintensiteit zowel van auto's als fietsers.  

 

De wijkraden Koninginnebuurt en Bosch en Vaart en de Stichting Stel zijn graag bereid om 

mee te denken in de oplossingen. 

 

De wijkraden koninginnebuurt en Bosch en Vaart 

 

 

 

 


