
Beste commissieleden, wethouders, buurtbewoners en overige aanwezigen.  

Ondertunneling van de randweg is de enige oplossing die rekening houdt met alle 

aspecten op het gebied van leefbaarheid, veiligheid en duurzaamheid van de Orionzone. 

Ik ben Tosca Schrijver en woon sinds november 2018 aan de Delftlaan samen met mijn 

vriend en onze kat dikke Wienie. Het is natuurlijk altijd maar even afwachten wie je treft als 

buren maar afgelopen weekend hebben we nog gezellig samen gegeten, gelachen en 

gedronken. De buren die gaan verhuizen hebben we nog lekker gepest dat ze dit gaan 

missen. Kortom een fijne buurt, een heerlijk huis, waar we hopen nog vele jaren met onze 

toekomstige kinderen te wonen. 

Een van de uitgangspunten in het huidige plan Orionzone is dat de fietser een prominentere 

rol moet krijgen in het straatbeeld en dat het beschermd stadsgezicht behouden blijft.  

Het kruispunt Orionweg/Delftlaan zal drukker worden als er nog een flat bijgebouwd wordt. 

Iedere ochtend staat het nu al vast op de Orionweg zowel wat betreft auto’s als fietsers.  

Vorige week nog maakte TomTom bekend dat je in Haarlem 28% langer vast staat in het 

verkeer om de stad uit te komen. Een twijfelachtige 3e plaats op de ranglijst in Nederland. 

Mobicon heeft gesteld dat een betere doorstroming en een betere regulatie van het verkeer 

op de Delftlaan het beste kan worden bewerkstelligd door het doorgaande verkeer niet 

meer te onderbreken. En een verkeersstroom naar -1 te leiden.  

Onderzoek van het RIVM heeft uitgewezen dat fijnstof een van de veroorzakers is van de 

slechte luchtkwaliteit en gezondheidsklachten veroorzaakt.  

In het participatietraject is besproken dat het verplaatsen van de auto’s naar -1 de beste 

oplossing is. Hiermee zal ook het fijnstofprobleem voor een groot gedeelte opgelost worden.  

Gezien eerdergenoemde feiten ben ik van mening dat een ondertunneling van de randweg 

voor auto’s de beste en enige oplossing is.  

Ik vind het belangrijk om de zienswijzen van alle betrokken mee te nemen in de 

besluitvorming. Kwalijk vind ik het dat er niks gedaan lijkt te zijn met de inspraakbrieven.  

Daarnaast kan het niet waar zijn dat onderzoeken vooruitgeschoven worden terwijl juist de 

uitkomst van deze onderzoeken bijdraagt aan een goede oplossing. Hoe kan het zijn dat het 

effect van de fijnstofuitstoot niet eerst verder wordt onderzocht. 

Verder wordt er gesteld dat ondertunneling van de randweg ‘duur’ is. We hebben nergens 

een concrete vergelijking gezien tussen de kosten van de fietstunnel en ondertunneling van 

de randweg. Ik vind het onacceptabel dat er op basis van een onderbuikgevoel alternatieven 

worden verworpen.  

Beeld je eens in dat de randweg een groene strook is, waar scholieren veilig kunnen fietsen 

en kinderen kunnen spelen. Een plek waar het beschermde stadsgezicht aansluit bij de buurt 

en Haarlem vooroploopt in duurzaamheid en leefbaarheid. En dat auto’s onder die groene 

strook met een minimum aan overlast sneller doorstromen. 



Oké, dan nu de uitdaging. Kan niet is geen optie in mijn wereld. De randweg is niet van de 

gemeente. De gemeente zal met de provincie moeten overleggen. Dat is niet makkelijk maar 

waar een wil is, is een weg. Ik daag jullie uit om allereerst naar de best mogelijke oplossing 

te kijken:  

Ondertunneling van de randweg is de enige oplossing die rekening houdt met alle 

aspecten op het gebied van leefbaarheid, veiligheid en duurzaamheid van de Orionzone. 

 


