
Datum: 6 februari 2020  

 

Aan: Wethouder dhr. F. Roduner, Commissie Ontwikkeling Gemeente Haarlem B&W Gemeente 

Haarlem, Grote Markt 2, 2003 PB Haarlem   

  

Van: P.J. Rutte 

Betreft: Bezwaren herinrichting Planetenlaan 

 

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

 

Ik richt mij tot u omdat ik bezwaren heb over het door u voorgestelde plan van de herinrichting van de 

Planetenlaan zoals nu voorgesteld in de visie Orionzone. Mijn bezwaren zijn als volgt: 

 

1. In de gemeentelijke toekomstvisie wordt de Planetenlaan benoemd tot autoverkeerslaan en 

vervolgens tot een groene toekomstbestendige wijkavenue. Beide benamingen zijn in de 

verkeerskunde volslagen onbekend en geven geen enkele invulling aan de functie van de huidige 

Planetenlaan die, gezien de beschrijving het totale verkeersplan, niet zal wijzigen en dus de 

wijkontsluitingsweg zal blijven die het nu is. Deze functie zal nog worden benadrukt door de 

aanleg van de bus-sluis op de Top Naefflaan.  

 

2. De aanname dat er een in 2-richtingen bereden fietspad op de Orionweg en de Planetenlaan zou 

moeten komen, is gebaseerd op het plan om een fietstunnel of -brug over de 

Delftlaan/Westelijke Randweg aan te leggen. Hier moet het fietsverkeer namelijk samen komen.  

Echter is de Westelijke Randweg of N208 in eigendom en beheer bij de Provincie Noord-Holland.  

Daarom is het essentieel om met de provincie tot overeenkomst te komen over de aanleg van 

een fietstunnel of -brug. Als deze overeenkomst ontbreekt, is de aanleg van het nu 

voorgenomen in 2-richtingen bereden fietspad nergens op gebaseerd.  

Tot nu toe is niet duidelijk of de provincie in de uitwerking van de plannen van de gemeente 

Haarlem betrokken is. Wanneer voorafgaande aan de start van de werkzaamheden geen 

overkomst met de provincie wordt gesloten, is dit een projectmatig risico dat zeer negatieve 

gevolgen voor het eindresultaat van de verkeersafwikkeling zal hebben. Tevens wordt het 

voorgenomen 2-richtingen fietspad op de Orionweg bij de kruising Mercuriusstraat weer 

gesplitst en naar de oorspronkelijke gedeelde weghelften teruggeleid. Hiermee is feitelijk het 

effect van het samenbrengen van de twee fietsrichtingen op één fietspad tenietgedaan.  

 

3. Het is onnodig en onverstandig om de rijbanen samen te voegen en om het fietspad in de 

middenberm te leggen. Deze situatie geeft meer oversteken en minder ruimte op de kruisingen, 

wat ongewenst is met het oog op de verkeersveiligheid. Ook de rapporten van de Stichting 

Wetenschappelijk Onderzoek voor Verkeersveiligheid (SWOV) wijzen op de risico’s van dit type, 

in twee richtingen bereden fietspaden. Wanneer het fietspad in twee richtingen wordt bereden, 

met een verhoogde fietsintensiteit, geeft dit niet alleen extra oponthoud voor de afslaande 

auto's, maar ook extra gevaar voor de fietsers omdat de automobilist niet gewend is aan 

fietsbewegingen vanaf de andere kant. Wanneer de toekomstverwachting van de gemeente 



bewaarheid wordt en de fietsintensiteit zal toenemen, zal dit nog gevaarlijker worden, mede 

doordat het fietsverkeer steeds sneller wordt door gebruik van elektrische fietsen.  

 

Feitelijk kan dus een nieuwe indeling van de Planetenlaan pas serieus worden aangegeven als er een 

akkoord is met de provincie over de oversteek Delftlaan/Westelijke Randweg en met de resultaten van 

de nog uit te voeren stads brede mobiliteitsvisie. 

 

Mijn voorstel is om de symmetrie van de Planetenlaan zoals hij nu is tussen het Planetenplein en de Van 

Nesstraat door te trekken tot aan de Rijksstraatweg. Hierbij blijft het verkeer op gescheiden rijbanen 

rijden en dit heeft de volgende voordelen: Verkeersoverlast tussen de huidige en nieuwe bewoners 

wordt gedeeld en de doorstroom van verkeer op de wijkontsluitingsweg blijft op orde. Het fietsverkeer 

kan eventueel gescheiden worden door het fietspad tussen de geparkeerde auto’s en het trottoir te 

plaatsen, hierdoor is een in twee richting bereden fietspad niet nodig. Extra groen kan gerealiseerd 

worden door de nieuwe gebouwen een paar meter verder van de laan af te zetten. Dit alles zal voor 

meer draagkracht zorgen onder de huidige bewoners van betreffende wijken.  

 

Hoogachtend, 

 

P.J. Rutte 
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