
 

 
Veiligheid Orionweg en kruispunten – gevolgen Orionzone / notitie bij spreektijd Commissie Ontwikkeling dd 6-2-2020 

Datum: 6 februari 2020 
 
Aan: Wethouder mw. Floor Rodunner 
Commissie Ontwikkeling Gemeente Haarlem  
B&W Gemeente Haarlem, 
Grote Markt 2  
2003 PB Haarlem  
 
Kopie: Voorzitter C. J. Schrama, wijkraad Planetenwijk 
Van: K. Molenaar, T. Bronius, C. Verschuren 
 

Betreft: Onveiligheid Orionweg kruispunten – gevolg ontwerp Orionzone  

 

Geachte Voorzitter en leden van de Commissie Ontwikkeling, geachte wethouder,  

Ik richt mij tot u, namens de bewoners van de Planetenwijk, Sterrenbuurt, Bomenbuurt, Te 
Zaanen, Sinnevelt en de Krim, aangaande effecten van de plannen voor de Orionzone op de 
Orionweg met haar 4 kruispunten.  

Feiten 

Het ligt in de verwachting dat de mobiliteit waaronder grote aantallen schoolgaande kinderen 
in onze wijken (onder meer Novacollege, Paulus Mavo, Schoterlyceum, Mendel college, 
Zonnewijzer, Liduinaschool, Vrije school) en ouderen (Delftweide, Schoterhof), 
tweeverdieners met 2 auto’s per gezin vanwege huizenprijzen en extra voorzieningen zal 
toenemen. Zie ook het onderzoeksrapport van Mobycon (sept 2019) dat aandringt op nader 
onderzoek over de aantallen auto’s, fietsers en voetgangers. Hieronder ziet u het bekende 
ontwerp waarin we de Orionweg met haar kruispunten gemarkeerd hebben.  

Het meest recente ontwerp is erop gericht om de planetenlaan verkeersluwer te maken (30 km 
zone) en een aparte fietsroute te creëren met een ongelijkvloerse kruising Delftlaan/ 
Randweg. De Orionweg gaat op deze wijze nog sterker als ontsluitingsweg functioneren en 
wordt vooral buiten de spitsuren een stuk drukker. De ontsluitingswegen Zaanenlaan, 
Zaanenstraat en Planetenlaan ervaren een merkbare toename van motorvoertuigen (zie nota 
Zie nota 2019836478 2. Bijlage 1_ Ontwikkelvisie Orionweg, Planetenlaan).  

De Orionweg is vanaf de Randweg de enige asfaltweg. Daardoor is dit de drukste oost-west 
doorgangsweg ten noorden van het station. Tijdens werkdagen is er sprake van piekmomenten 
en files ‘s ochtends en ‘s avonds van woon-werk-school verkeer. Meer drukte buiten de spits 
wordt verwacht aldus Mobycon. Op de Orionweg zal dat consequenties hebben voor de 
veiligheid op de kruispunten.  
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Wij gaan hieronder eerst in op snelheidsbeperking in algemene zin en lichten daarna de 
veiligheidsaspecten toe per kruising op A. zichtbaarheid en B. snelheid. Daarbij doen we 
voorstellen per kruispunt voor een oplossing.  
 
Snelheidsbeperking 
De bewoners stellen voor om van de gehele route Orionweg, Zaanenlaan tot aan kruispunt 
Rijksstraatweg, net als de Planetenlaan, een 30 km zone maken. Dit zal de volgende 
voordelen hebben: 

• Vooral lokaalverkeer zal gebruik gaan maken van deze twee ontsluitingswegen  
• De Orionweg wordt hierdoor mogelijk minder gewenst als doorgangsweg en zwaar 

vrachtverkeer ontmoedigd. 

Orionweg – Zaanenlaan  
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• Randen van fietspaden worden niet meer beschadigd door zwaar verkeer. (Deze 
beschadiging zorgen voor losse stenen die kunnen opspringen en gleuven langs de 
fietsroute waar fietsers in terecht kunnen komen). 

• Minder gevaar voor kinderen en ouderen die slecht ter been zijn  
• Overzichtelijker verkeerssituaties met minder ongevallen 
• Beleven van de wijk wordt rustiger 
• Minder CO2 
• Terugdringen stoepfietsers en brommers 

Het tegengaan van doorgaand verkeer over de wegen en deze te reserveren voor 
bestemmingsverkeer is een veel vriendelijkere en praktischere oplossing geeft ook Mobycon 
aan (sept 2019). De ervaring met de huidige 30 km zones in de wijk is dat er onvoldoende 
wordt gehandhaafd. Elektronische hulpmiddelen kunnen hier wellicht bij helpen. Verder 
zullen de onderstaande maatregelen voor de diverse kruispunten op de route Orionweg het te 
hard rijden eveneens kunnen ontmoedigen. In de afsluitende conclusie geeft Mobycon aan dat 
er niet eenduidig kan worden geconcludeerd of de verkeersafwikkeling op kruisingen wel of 
niet acceptabel is. 

1. Kruispunt Orionweg- Steenbokstraat/ Top Naefflaan 

Op dit gevaarlijke kruispunt gebeuren veel ongelukken. Er is veel fietsverkeer van scholieren. 
Dit kruispunt is en blijft een druk kruispunt en deze druk neemt toe (Novycon). Een 
supermarkt op deze locatie (bowling of Delftweide) maakt dat verkeer op de Orionweg moet 
keren. Er is geen afslag vanaf de Randweg.  

Om dit kruispunt te ontlasten is een bus-sluis in de middenberm voorgesteld (visiedocument). 
Daardoor kan verkeer vanaf de Randweg niet meer linksaf slaan naar de Top Naefflaan. 
Verkeer vanaf de Orionweg kan niet meer linksaf slaan naar de Steenbokstraat. Vanuit de 
Sterrenbuurt richting Delflaan/ Randweg, moet men verplicht via het Planetenplein naar de 
Randweg te rijden. Verkeer vanaf Sinnevelt kan niet naar het Spaarne rijden en moet via de 
Delftlaan omrijden door de stad.  

De bewoners stellen een rotonde voor met daarin een busbaan (eventueel met -sluis) voor 
de bus. Gezien de drukte raden wij een supermarkt op deze locatie af. Wellicht is het 
Plesmanplein of de Krim hiervoor een betere optie.  

2. Kruispunt Orionweg -Planetenplein 

De planning van dit kruispunt wordt aangegeven in de mobiliteitsvisie 2020. Op dit kruispunt 
wordt hard gereden (voorrangskruising). Links afslaande fietsers naar de Planetenlaan vanaf 
de Orionweg moeten hier voorsorteren om af te slaan. Menig auto trapt hier plotseling op de 
rem voor fietsers die al kletsend ineens afslaan zonder voor te sorteren.  

Als bewoners adviseren wij hier een rotonde met fietspad erom heen (zie voorbeeld 
Kleverlaan/Verspronkweg). Waarom wachten op een mobiliteitsvisie terwijl dit nu in de 
werkzaamheden kan worden meegenomen. 

3. Kruispunt Orionweg- Perseusstraat/Mercuriusstraat 
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Enige jaren geleden was er, aldus de bewoners, om de dag wel een ongeval. Sinds de straat 
verbreed is en de zijstraten verkeersdrempels hebben is dit niet meer aan de orde. De 
bewoners geven aan dat er loeihard (70-100 p u) wordt gereden en veel fietsers nemen 
daarom inmiddels de stoep. Stoepfietsers noemt men ze in de buurt, en soms zijn het ook 
stoepbromfietsers.  Het verkeer dat uit de zijstraten komt moet over de verkeersdrempel 
oprijden tot op het fietspad om goed zicht te hebben op de rijbaan. Fietsers moeten hiervoor 
uitwijken en de fietsstrook verlaten met gevaar voor achteropkomend vaak hardrijdend 
verkeer.  

Qua zichtbaarheid en snelheid zijn er op dit kruispunt nog wel problemen, zij het in veel 
mindere mate dan vroeger.  
De bewoners willen voorstellen om hier aan snelheidsbeperking te doen.  

4. Kruispunt Orionweg/Zaanenlaan/Middenweg 
 

Veel bewoners geven aan dat dit weliswaar een ruim opgezet kruispunt is maar moeilijk te 
overzien. In de spits krioelt het van de voetgangers, fietsers, brommers en auto’s uit de 
diverse zijstaten die op dit kruispunt uitkomen. Er staat dan een file vanaf kruispunt 
Persuesstraat/Mercuriusstraat. Verkeer vanuit de beide zijden van de Middenweg en van de 
andere zijde van de Zaanenlaan en Iepenstraat, uitparkeerders wurmen zich tussen de 
doorgaande stroom verkeer. Buiten de spits ervaren de bewoners ongeëvenaarde snelheden 
over de Orionweg en het stukje Zaanenlaan van auto’s die het stoplicht Rijksstraatweg nog 
willen halen vanaf de bocht Zaanenbos 
Met zichtbaarheid en snelheden is het hier niet goed gesteld. Verkeersdrempels markeren hier 
de afgrenzing naar de zijwegen om het 30 km gebied te markeren. Afremmen voor zo’n 
drempel om af te slaan leidt vaak tot kop staart botsingen omdat de stroom flink doorrijdt en 
niet op plotselinge remmers rekent.  

Als bewoners denken wij aan de concrete oplossing om hier een ruime rotonde te maken 
waar alle zijwegen op uitkomen. Op het midden zouden groenblijvende struiken geplaatst 
kunnen worden zodat de omwonende bewoners geen hinder binnenskamers ondervinden door 
koplampen. In Haarlem zijn al diverse rotondes die als voorbeeld kunnen dienen. Wij denken 
graag met u mee over een ontwerp.  

Tot slot  

• Wij zien hoe de gemeente Haarlem worstelt met het woningtekort in onze regio en 
waarderen haar plannen om samen met bewoners tot een goede ontwikkeling van de 
openbare ruimte te komen. We zien de impact van de voorgestelde verkeersontsluiting 
via de Orionweg en haar kruispunten als een risico voor de verkeersveiligheid voor al 
onze bewoners. Met deze voorstellen ter verbetering van uw plannen zien wij een 
mogelijkheid om de veiligheid in onze wijken te ondersteunen. Mogelijk bieden deze 
voorstellen, al passen ze niet onder dit punt van veiligheid, ook kansen voor het 
behoud van groen en een leefbare omgeving met minder uitstoot en handhaving van 
het beschermd stadgezicht Orionweg. (Orionweg, Planetenlaan en Delftlaan maken 
deel uit van de zogenaamde Hoofdbomenstructuur, Zie nota 2019836478 2. Bijlage 1_ 
Ontwikkelvisie Orionweg, Planetenlaan).	

Namens de bewoners van de wijken Planetenwijk, Sterrenbuurt, Bomenbuurt, Te Zaanen, 
Sinnevelt en de Krim 
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Karin Molenaar,  

karinmolenaar7@hotmail.com 

2024RX Haarlem tel 023-5256396 

  
 

BIJLAGE  Jaarlijks ernstige incidenten op Orionweg kruispunten, bron 112.    /   Zwaar 
vrachtverkeer rijdt bestrating stuk  
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- Auto op de kop Steenbokstraat-Orionweg (2019)  
 -Fietser aangereden rijbaan Orionweg/Steenbokstraat/ Top Naefflaan (2019)   
- Ernstig ongeval Orionweg Steenbokstraat/ Top Naefflaan (2017) 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=_qpqnsviNn4 
Kruispunt Orionweg -Top Naefflaan (2012) Traumaheli, 2 gewonden 
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https://www.youtube.com/watch?v=zAKK7bfcoQU 
Kruispunt Orionweg-Zaanenlaan (2016) Man ernstig gewond 
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      Kruispunt Zaanenlaan-Middenweg (2019) 2 gewonden         
                  Hard rijden op het Planetenplein 
            Kruispunt Orionweg- 
Persuesstraat/Mercuriusstraat. (2016) man zwaargewond  
 
 
 
 

 

 
Beschadigingen aan de asfaltranden Zaanenlaan van de fietspaden door vrachtverkeer 


