
Inspreken 6 februari 2020 over Pim Mulierlaan, Orionbrug en Kruising met de 
Westelijke Randweg in het kader van de Orionzone Ontwikkelvisie 
 

Geachte voorzitter en leden van de commissie ontwikkeling,  

Wat betekent 10.000 woningen binnenstedelijk erbij in Haarlem voor onze leefbaarheid, 
mobiliteit, groen, water en andere waarden van onze stad? Hoe houdbaar is het 
coalitieakkoord? Wij twijfelen sterk aan de realiteit en integraliteit van deze plannen gezien 
ook de geluiden vanuit andere wijken van de stad en naburige gemeentes. 

Vanuit wijk de Krim zijn bewoners actief betrokken geweest bij het opstellen van de concept 
ontwikkelvisie voor de Orionzone. Aan de nu voorgestelde ontwikkelvisie zitten echter nog 
te veel haken en ogen om deze zomaar te kunnen vaststellen.  

Voor de Pim Mulierlaan in de wijk de Krim zijn een turnhal en zonne-energiecentrale 
opgenomen. Een fietstunnel zoals voorgesteld in de SOR 2040 is uit de ontwikkelvisie 
gehaald. De woontoren is gerealiseerd. Deze veranderingen vragen om herbezinning van de 
inrichting van de Pim Mulierlaan. Aanbevelingen hiervoor zijn al door Mobycon gedaan. 

Verder is de situatie bij de Orionbrug en het kruispunt met de Westelijke Randweg 
problematisch. Bedachte oplossingen voor een ongelijkvloerse kruising zijn geen haalbare 
oplossingen en introduceren onveilige situaties. In de zienswijze van wijkraad de Krim is een 
breed gesteund alternatief voorgesteld. Helaas is deze niet in de beantwoording van de 
zienswijzen meegenomen en ook niet in de definitieve ontwikkelvisie opgenomen. 

Samen met de belanghebbenden rondom de Pim Mulierlaan is een werkgroep opgericht die 
de gevolgen van de nieuwe situatie in kaart gaat brengen. We zullen met voorstellen komen 
voor verbetering van de verkeerssituatie en parkeermogelijkheden.  

Wij zien graag een uitnodiging tegemoet van de gemeente Haarlem om verder te praten 
over de gewenste ontwikkelingen. Onze wijk is zeer afhankelijk van een goede ontsluiting via 
de Westelijke Randweg, de fietstunnel bij station Bloemendaal en fietspaden langs de Delft. 

In de bereikbaarheidsvisie Zuid Kennemerland zijn vele verkeersknelpunten in Haarlem 
toegelicht waar wij ook mee te maken hebben. In het rapport van Goudappel is heel 
Haarlem-Noord als een grijs gebied aangemerkt. Als deelnemer in de Klankbordgroep 
Verkeer hebben we Mobycon ondersteund met haar mobiliteitsonderzoek. In de 
ontwikkelvisie voor de Orionzone zijn de mobiliteitsaspecten zeer ondermaats verwerkt.  

U begrijpt dat wij daarom onze zorgen hebben, omdat wij veel zaken missen in de 
Ontwikkelvisie voor de Orionzone om er een realistisch en haalbaar plan van te maken. 

Geachte voorzitter en gemeenteraadsleden, de ontwikkelvisie voor de Orionzone is zeker 
nog niet klaar en kan daarom nog niet worden vastgesteld. Ik dring er bij u op aan om de 
visie eerst nog aan te passen voor de genoemde punten.  

Ir. Rob van Looveren 
Bewoner van wijk de Krim, vicevoorzitter Wijkraad de Krim & deelnemer Klankbordgroep Verkeer 


