
2 april 2020   Inspraak ontwikkelvisie Zijlweg e.o. (uit te spreken tekst)  

 

  

Goedenavond,  

Mijn naam is Marcel Blom en ik spreek in namens 17 eigenaren, belanghebbenden, woonachtig aan 

de Zijlweg, van Julianalaan tot aan de Randweg.   

Ons standpunt is:  

Het versterken van de Zijlweg door het vergroten van de veiligheid en de leefbaarheid voor de 

bewoners en de gebruikers op de kwetsbare gedeelten, is randvoorwaardelijk voor en onlosmakelijk 

verbonden aan de ontwikkelvisie op de Zijlweg.  

Wij stellen vast dat onze reactie op de ontwikkelvisie één van de 28 reacties is die gezamenlijk geleid 

hebben tot slechts twee minimale wijzigingen in de visie.   

Beroepshalve maak ik veel inspraak procedures mee. Hierbij zie ik steeds vaker een open interactieve 

participatieprocedure waarbij het doel is ideeën en voorstellen te oogsten en vooral draagvlak te 

creëren.   

Het resultaat van deze inspraak levert een obligate zeer algemene en afwijzende beantwoording op 

die veelal voorbijgaat op de ingebrachte inhoudelijke punten.   

Wij zijn erg verbaasd en teleurgesteld over deze wijze van handelen en nog verbaasder over het 

gegeven dat het college van de huidige partijen met de uitwerking van dit democratisch recht 

genoegen neemt. Dit zet ons aan om hier vanavond onze inzichten en belangen nogmaals te 

verduidelijken.  

  

Laat mij duidelijk zijn: Wij zijn niet tegen een ontwikkelvisie die Zijlweg “en omgeving” heet en 

juichen het uitbreiden en mooier maken van onze stad, voor ons en onze kinderen alleen maar toe.  

Wij denken wel dat hier een noodzaak ligt om de visie volwaardiger, beter en meer gedragen te 

maken.  

De visie noemt de Zijlweg de ruggengraat, een historisch lang groen lint waar de mensen graag 

wonen. Vanuit “sales-oogpunt” klinkt dit prachtig, maar de werkelijkheid is weerbarstiger dan deze 

veronderstelling doet vermoeden.  

Als bewoners en daarmee ervaringsdeskundigen zien wij dat deze ruggengraat als gevolg van de 

stedelijke ontwikkelingen in de laatste 10 jaar is versleten. Deze ruggengraat heeft meervoudige 

hernia’s, de zenuwbanen liggen gedeeltelijk open en staat op het punt een infarct op te lopen,   

Ik wil graag een paar van deze ontwikkelingen en effecten benoemen:  

  Hoe belabberd de afslag naar de Albert Hein functioneert,  

  Welke wildwest taferelen zich voordoen op de kruising Julianalaan/Zijlweg,  

  Wat de neveneffecten zijn van een Luzac college dat opeens in het Hin gebouw blijkt te zitten,  

  Wat er gebeurt tijdens de pauzes van het NOVA-college zodat u zich kan voorstellen wat het 

betekent wanneer daar nog eens minimaal 1000 leerlingen bijkomen,  

 Wat de impact is van de tot bewoning verklaarde kantoren van de provincie aan de Zijlweg op het 

oneigenlijke fietsgedrag op de Zijlweg,  

 Dat je als voetganger/fietser niet kan oversteken zowel in de spits als wanneer auto’s tot 90 km/u 

optrekken van Julianalaan naar de randweg.  

De ontwikkelvisie voorziet in dit gebied een uitbreiding van 600 tot 900 woningen en de nodige 

commerciële-/openbare ruimten. Daarnaast lezen we in de krant dat de ontwikkelaars staan te 

trappelen om zelfs nog meer woningen voor te stellen.  
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Een dergelijke gebiedsontwikkeling voegt letterlijk een substantiële wijk toe aan dit gebied, en vraagt 

om adequate investeringen voor structurele aanpassingen in de bestaande openbare ruimte en 

infrastructuur.   

U kan en mag er niet vanuit gaan dat een historische invalsroute naar de stad de bijkomende volumes 

als gevolg van deze stadsuitbreiding zomaar aankan en zonder problemen verwerkt.  

Wanneer u zich baseert op de klinische verkeerskundige berekeningen voor de auto van Goudappel 

Coffeng gaat u voorbij aan een cruciale factor, namelijk het gedrag van mensen.   

Niet alleen het gedrag van de automobilisten maar ook die van voetgangers en van fietsers.  Gedrag 

zoals wij als bewoners dat dagelijks ervaren en waarin wij met name de laatste 5 tot 10 jaar een 

grote verandering hebben zien ontstaan.   

De voorgestelde verkeerskundige oplossingen van Goudappel Coffeng zijn als pleisters op een 

slagaderlijke bloeding en getuigen niet van de noodzakelijke structurele ruimtelijke ordeningsblik en 

het nodige gezonde verstand.  

In de mobiliteitsvisie krijgt de Zijlweg in de toekomst nog meer gewicht en zal spijtig genoeg zwaarder 

belast gaan worden. Wij merken nu al dat iedere ingreep in Haarlem zijn weerslag heeft op de 

Zijlweg. Echter, op de implementatie van deze mobiliteitsvisie willen we dan ook niet wachten.   

Ik sluit af,  

Waar u voor staat, staan wij als bewoners ook voor. Ook wij zien graag een leefbare en veilige Zijlweg 

waarbij de voetganger prioriteit heeft voor de fietser, voor het gemotoriseerd verkeer.   

De voorliggende ontwikkelvisie maakt het noodzakelijk om dit beleid nu op de Zijlweg door te voeren 

waarbij de weeffouten die 20 jaar geleden zijn gemaakt worden hersteld.   

Ik wil graag onze boodschap /ons standpunt voor u herhalen:  

Het versterken van de Zijlweg door het vergroten van de veiligheid en de leefbaarheid voor de 

bewoners en de gebruikers op de kwetsbare gedeelten is randvoorwaardelijk voor en onlosmakelijk 

verbonden aan de ontwikkelvisie op de Zijlweg.  

Wij verwachten van u en van de bestuurders van Haarlem een reële zienswijze en daarmee ook een 

structurele en integrale aanpak van de bestaande Zijlweg.  

  

Illustratief voor ons betoog en onze standpunten vragen wij u de meegestuurde filmbeelden te 

bekijken. Deze film duurt slechts 5 minuten.  U kunt de film hier downloaden 

Het filmbeeld in deze 5 minuten is een (versnelde) weergave van het menselijk gedrag opgenomen 

t.h.v. de Zijlweg 167 t/m 175, gedurende tweemaal 30 minuten op een normale dag.  

 

Namens de eigenaren, belanghebbenden en gebruikers willen wij u allen bedanken voor uw 

onverdeelde aandacht, ook in deze wonderbaarlijke tijden.  

Jos van Grinsven,   

Marcel Blom,      
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