
 
Haarlem, 4 februari 2020 
 
Beste coalitie, 
 

1. Nieuwe buurt in de buurt 
In de Orionzone wordt een compleet nieuwe buurt toegevoegd tussen bestaande buurten en 
het betreft net zoveel woningen als heel de huidige Planetenwijk. 

• Er is echter absoluut geen ruimte voor extra ontsluiting. 
• En dat terwijl de buurt nu vaak al moeilijk ontsloten is en parkeren een steeds groter 

probleem wordt. 
Wij zien het als een zeer problematische uitgangssituatie. 
 

2. Nieuwe structuur 
Dat wordt nog versterkt door de gekozen lijn. De visie gaat uit van een enorme transformatie 
van de Planetenlaan en Planetenplein. Deze wordt er sinds vroeg in het proces top-down 
doorgedrukt. Het is echter absoluut niet duidelijk wat de meerwaarde is van deze oplossing. Er 
is geen enkele verantwoording en alternatieven worden genegeerd. Wel duidelijk is het 
volgende: 
 

• De visie benadrukt dat de Planetenlaan en -plein beeldbepalende structuurdragers van 
de wijk zijn met hun symmetrie en groene middenberm met bomenrij, waar rekening 
mee dient te worden gehouden bij wijzigingen. Dit wordt compleet en ongemotiveerd 
geschonden in de gekozen nieuwe uitwerking met asymmetrische laan en plein. 

• Er is niet uitgezocht wat het betekent voor het verkeer: Als stedenbouwkundige stel ik 
vast dat een wijkontsluitingsweg absoluut niet past tussen de middenberm en de 
parkeerstrook.  

• De gemeente meldt niet dat daardoor vrijwel alle huidige parkeerplaatsen van de 
Planetenlaan en Planetenplein zullen moeten verdwijnen: 240 plaatsen.  

• De gemeente verdoezelt dat straks het verkeer met 50 km/u, twee kanten op, vlak langs 
een school met honderden kinderen raast. De scholen in de buurt zijn niet of nauwelijks 
betrokken.  

• De gemeente houdt geen rekening met het ontwerp van het Planetenplein, het verkeer 
moet een onmogelijke draai maken. Het plein is vogelvrij omdat het grondig zal moeten 
worden gereconstrueerd! 

• Ons pragmatische verzoek om de huidige situatie als uitgangspunt te nemen wordt 
structureel genegeerd en in het mobiliteitsonderzoek wordt de huidige situatie heel 
opvallend niet onderzocht. 

Kortom: het plan is niet onderbouwd, onveilig, niet of nauwelijks afgestemd met de betrokken 
partijen en scholen en technisch niet uitvoerbaar zonder grote aantasting. Maar alternatieven 
worden niet onderzocht. Top-down wordt gesteld dat het zo moet. Het maakt ons woedend.  
 



3. Rijksbeschermd stadsgezicht 
Het Planetenplein en de aanzet van de Planetenlaan is sinds 2016 rijksbeschermd 
stadsgezicht, waarin symmetrie en samenhang van architectuur, cultuurhistorie  en 
stedenbouw centraal staat. 
• De gemeente doet het beschermd stadsgezicht in de toelichting op eerdere vragen af als 

gewaarborgd door te stellen dat de hoofdopzet niet wijzigt en de stoepbanden op hun 
plek blijven. Hoe idioot kan het zijn? Het is ook nog een absolute leugen, omdat verkeer 
onmogelijk kan worden afgewikkeld zonder wijziging van de stoepbanden. Verder stelt 
de gemeente dat er verbeteringen mogelijk zijn binnen het kader van het beschermd 
stadsgezicht. Wij zeggen hierop: NEE! Rijksbeschermd stadsgezicht moet worden 
beschermd, niet verbeterd/aangetast. 

 
Coalitie: het heeft er alle schijn van dat er ongelofelijke haast is. We zien het in Zuidwest, we 
zien het hier, en we vrezen het ergste voor de andere ontwikkelzones. Kijk wat mogelijk en 
wenselijk is. We hebben recht op een steekhoudende motivatie voor plannen. We eisen dat u 
uw taak doet op het Planetenplein: bescherm het en houd het zoals het is en functioneert.  
 
Mede namens de meeste bewoners van Planetenplein e.o., van wie u al eerder de 
handtekeningen ontving. 
 
Jeroen van der Kuur 
Planetenplein 19 
 
 


