
Integrale visie Stationsgebied-verwerking ter inzage legging 
Datum: 12 mei 2021 

De concept integrale visie Stationsgebied heeft ter inzage gelegen van 26 oktober tot en met 7 december 2020. Dit overzicht bevat een lijst van de indieners 

van de inspraakreacties, het inhoudelijke commentaar op de visie en het antwoord van het college op dit commentaar. Daarnaast bevat dit document een 

overzicht van de commentaren van de verschillende gemeenteraadsfracties in de Commissie Ontwikkeling, en het antwoord van het College op deze 

commentaren. 

Nummer  Naam   Nummer  Naam  

A ProRail  AA Particuliere reactie 

B NS (gezamenlijke reactie met ProRail)  AB Particuliere reactie 

C Bureau Spoorbouwmeester  AC Particuliere reactie 

D Rover  AD Particuliere reactie 

E BusKruit (mede namens Wijkraad Binnenstad, Wijkraad Vijfhoek 
Raaks Doelen, Wijkraad Welgelegen en Wijkraad Rozenprieel) 

 AE Particuliere reactie 

F Veiligheids Regio Kennemerland (VRK)  AF Particuliere reactie 

G Haarlemse Bomenwachters  AG Particuliere reactie 

H Particuliere reactie  AH Particuliere reactie 

I Particuliere reactie  AI Particuliere reactie 

J Particuliere reactie  AJ Particuliere reactie 

K Particuliere reactie  AK Particuliere reactie 

L Particuliere reactie  AL Particuliere reactie 

M Particuliere reactie  AM Particuliere reactie 

N Particuliere reactie  AN Particuliere reactie 

O Particuliere reactie  AO Particuliere reactie 

P Particuliere reactie  AP Particuliere reactie 

Q Particuliere reactie  AQ Particuliere reactie 

R Particuliere reactie  AR Particuliere reactie 

S Particuliere reactie  AS Oogvereniging 

T Particuliere reactie  AT Particuliere reactie 

U Particuliere reactie  AU Particuliere reactie 



V Particuliere reactie  AV Particuliere reactie 

W Particuliere reactie  AW Particuliere reactie 

X Particuliere reactie  AX Particuliere reactie 

Y Particuliere reactie  AY Particuliere reactie 

Z Particuliere reactie  AZ Particuliere reactie 

     

BA Particuliere reactie  BN Particuliere reactie 

BB Particuliere reactie  BO Particuliere reactie 

BC Particuliere reactie  BP Particuliere reactie 

BD Particuliere reactie  BQ Particuliere reactie 

BE Particuliere reactie  BR Particuliere reactie 

BF Particuliere reactie  BS Particuliere reactie 

BG Namens bewonersbelangen stationsgebied  BT Particuliere reactie 

BH Namens buurtcomité stationsgebied  BU Particuliere reactie 

BI Particuliere reactie  BV Particuliere reactie 

BJ Namens NSO Prins Heerlijk  BW Particuliere reactie 

BK Particuliere reactie  BX Particuliere reactie 

BL Particuliere reactie  BY Vastint  

BM Particuliere reactie  BZ Gemeenteraadsfracties in de Commissie Ontwikkeling van 
29 oktober 2020 

     

 

A 

Nr. opmerking antwoord aanpassing 

    



1 

 

Dank voor uw reactie. Nee  

2 

 

Dank voor uw reactie. De gemeente is voornemens een 
plan van aanpak te maken voor de verduurzaming en 
vergroening van het stationsgebied, in relatie tot de 
transformatie van het gebied. 

Nee  

3 

 

Akkoord, zij zullen de (planning van de) werkzaamheden 
met u afstemmen. 

Nee  

4 

 

Dank voor uw reactie, dit wordt meegenomen in het 
vervolg van het project. 

Nee  

5 

 

De evenwichtige verdeling van reizigers over de 
toegangstunnels is een leidend uitgangspunt in het 
vervolg van het project. Overigens biedt de variant met 
een busstation onder het spoor aan de Jansweg wel de 
mogelijkheid om een andere ordening van het station te 
onderzoeken. 

Nee  

6 

 

Dank voor uw opmerking, deze neemt de gemeente mee 
in het vervolg. 

Nee  



7 

 

Dank voor uw reactie. De gemeente is van plan om samen 
met vastgoedeigenaren uit het gebied en Haarlemse 
ondernemers een onderzoek te doen naar identiteit voor 
het gebied en bijpassend programma en functies.  

Nee  

8 

 

Dank voor uw reactie. Ook voor de gemeente is een 
goede bereikbaarheid van het station met de bus een 
voorwaarde, ondanks dat we de groei van het busvervoer 
niet willen opvangen op het stationsplein. Inmiddels is 
door de provincie Noord-Holland, de Vervoerregio 
Amsterdam, gemeente Amsterdam en gemeente Haarlem 
(samen met overige gemeenten in de regio) een 
onderzoek gestart naar HOV op de corridor Haarlem-
Amsterdam/Schiphol waarin de routes naar station 
Haarlem worden meegenomen. Ook de ontwikkeling van 
het OV-knooppunt Haarlem-Nieuw-Zuid is gestart.  

Nee  

9 
 

Gezien. Nee  

10 

 

Dank voor uw reactie. Graag betrekt de gemeente u 
wederom in de volgende fase als belangrijke stakeholder 
in het gebied. 

Nee  

    

 

B 

Nr. opmerking antwoord aanpassing 

    

 Zie A   

 

C 

Nr. opmerking antwoord aanpassing 

    

1 Algemene opmerkingen:  Dank voor uw reactie. Nee  



De visie is helder opgezet en komt inhoudelijk op de meeste 
punten overeen met wat in diverse voorafgaande stakeholder 
workshops met Bureau Spoorbouwmeester (BSbm) is  
besproken. Daarom steunt BSbm de uit de probleemanalyse 
resulterende 5 kernambities zoals uitgelegd in de samenvatting 
op p.8 en 9. Zij komen voor een deel ook goed overeen  
met de aanbevelingen die wij als BSbm in onze oproep voor 
samenwerking in de publicatie Het Nieuwe Stationskwartier gaan 
voordragen.  
 
De visie van een verbeterd stationsgebied in Haarlem kan in 
potentie het reizen met de trein bevorderen. Dit als er 
daadwerkelijk geïnvesteerd wordt in de verbetering van routes  
en voorzieningen voor de ketenmodaliteiten fiets, bus en tram. En 
als een verbeterde openbare ruimte een hoogwaardige 
verbindende schakel voor voetgangers, passanten en  
nieuwe bewoners gaat vormen. Een passende functiemenging in 
de nieuwbouwopgave zal de levendigheid en sociale veiligheid 
rondom het station dan ook moeten bevorderen.   
 
Er zijn geen voornemens in de visie om de transferfuncties van 
het station aan te passen. Het monumentale station blijft zo in 
zijn cultuurhistorisch waardevolle kenmerken intact en  
blijft beeld- en identiteitsdrager voor het gebied en de ov-knoop.   
 
Wel worden een aantal voorstellen gedaan die het 
stationsgebouw onder de sporen en de entrees aan de noordzijde 
doen veranderen. Omdat de visie vervolgens ook nog een  
aantal keuzeopties rondom de vastgoedontwikkeling open laat is 
het vanuit het optiek van BSbm dan ook dringend aanbevolen om 
bij de voor NS en ProRail relevante aspecten kritische 
kanttekeningen mee te geven. 



2 Detailopmerkingen op de ambities:   
Ambitie Voorrang voor voetganger en fietser:   
• Is er wel echt voldoende ruimte aanwezig voor inpassing van 
extra routes, oversteekplekken, hellingbanen, tunnels en 
stallingscapaciteit? De schetsen lijken mij zeer optimistisch, met 
name aan de noordkant. Dit vergt echt meer onderzoek.  
• Het voorstel op p.51 om interwijk-routes voor langzaam verkeer 
of stallingsruimte  door het zandlichaam van de spoorviaducten in 
het station te leggen is een  voorstelbare ingreep die de barrière 
werking van spoor en station verminderd. Maar het zal, gelet op 
het monument wat erboven staat, ook zeer ingewikkeld en  
kostbaar zijn. Onduidelijk is hoe de routes van de tunnels op het 
netwerk kunnen aansluiten en wat de consequenties voor het de 
maaiveld functies in en rondom het station zijn.  

Het is de bedoeling om, als vervolg op de visie, e.e.a. 
verder te onderzoeken voordat definitieve keuzen worden 
gemaakt. De ruimte aan de noordzijde van het station is 
inderdaad beperkt en de gemeente en provincie zijn zich 
er van bewust dat een route voor langzaam verkeer (of 
fietsparkeerplekken) onder de sporen door een technische 
uitdaging is. 

Nee  

 Ambitie ‘Reizigers bewegen zich moeiteloos en snel’:  
• Een op de huidige omvang beperkt busterminal zal geen extra 
druk naar het gebeid brengen, maar kent al in zijn huidige omvang 
best wat uitdagingen. Het streven om de buslijnen niet op het 
station te laten eindigen / beginnen zal het ruimtebeslag is dan 
ook een zeer belangrijk uitgangspunt (bufferende bussen  
vormen anders grote fysieke obstakels die het overzicht voor de 
overstappende reiziger en andere voetgangers in het gebeid 
belemmeren).    
• Het inwisselen van bus voor tram lijkt in de visie makkelijk, maar 
vergt veel afstemming op het moment dat er voor een overbouwd 
busstation gekozen gaat worden. De draagstructuur van de 
gebouwen moeten dan zeer flexibel ontworpen  
zijn zodat zowel bus als ook tram eronder door kunnen rijden.  
• Logistiek verkeer voor het station binnen venstertijden is een 
mooie gedachte, maar bij monteur- en onderhoudsdiensten is dat 
al niet haalbaar. Dedicated ruimte reserveringen bieden 
robuustere oplossingen.  

Dank voor uw reactie. Uw opmerkingen nemen wij mee in 
het vervolg van het project. 

Nee  



 Ambitie ‘Bolwerk en binnenstad komen samen’:   
• Het voorstel om het entree van het station aan de noordzijde 
bouwkundig hoogwaardiger te maken is sympathiek, maar het 
betreft wel de assets van NS en ProRail. Onduidelijk is wat de 
beoogde omvang van deze ingreep moet voorstellen. E betreft 
het dan ook beide tunnelingangen of enkel de noordoost  
ingang? En heeft een extra interwijk niet ook een geode ingang 
aan de noordzijde nodig?  
• Idem “kansen voor rijtuigkap” aan de zuidzijde: hoe omvangrijk 
zal deze ingreep moeten worden irt de voorgestelde 
interwijktunnel? 

De ingrepen moeten in samenhang worden bezien: 
verbeteren stationsentrees (uitstraling en 
toegankelijkheid), verbeteren route voor fietsers en 
voetgangers en in combinatie met uitbreiden 
fietsparkeren. De visie vormt een basis voor een verder 
gesprek over ruimtelijke kwaliteit en draagvlak met onder 
meer NS en ProRail. 

Nee  

 Ambitie ‘Duurzaam op elk vlak’:  
• Het vergroenen van een “natuurinclusief en circulair” 
stationsplein is natuurlijk toe te juichen, maar het vergt dan ook 
wel extra investeringen als groen op het dak van de ondergrondse 
stalling terecht moet komen. Wellicht is vanuit dat optiek  
een nieuwe stalling onder de nieuwbouwkavels cq. het busstation 
een duurzamer en goedkoper alternatief, ook betreffende de 
nodige “rainproof” oplossingen.   
• Energieopwekking op het stationsgebouw dient te passen bij de 
cultuurhistorische kenmerken van het station. 

Dank voor uw reactie. De gemeente is voornemens een 
plan van aanpak te maken voor de verduurzaming en 
vergroening van het stationsgebied, in relatie tot de 
transformatie van het gebied. 
 

Nee  

 Detailopmerkingen op de “Stedenbouwkundige mogelijkheden” 
en de bijbehorende varianten:  
• Bij de busstation-variant “Goede vrinden”, met een bussen aan 
de zuid-oostzijde, heb ik principiële bedenkingen. Dit omdat het 
busstation gedeeltelijk onder de sporen is getekend (ingrijpend en 
duur), en omdat in de overstaprelatie tussen bus en trein een 
verschuiving naar enkel de oostelijke stationstunnel plaats gaat  
vinden. Qua transfercapaciteit wil je liever een gelijkmatige 
verdeling over beiden tunnels (conform huidige situatie).   
• Ook bij de variant “Goed huwelijk” met een busstation onder 
het blok aan de oostzijde zal zo’n verschuiving van de transfer 
naar de oosttunnel kunnen ontstaan. Tenzij dat de voetgangers 

De vereiste gelijkmatige verdeling van reizigers over beide 
tunnels wordt in het vervolgonderzoek verder 
meegenomen en is inderdaad een risico bij de variant 
goede vrienden. Echter ook voor deze variant geldt dat 
een evenwichtige verdeling van reizigers over de 
toegangstunnels een leidend uitgangspunt is. 
De variant goede vrienden vergt nader verkeerskundig 
onderzoek, onderzoek naar loopstromen en technisch 
onderzoek naar de mogelijkheden van het bouwen onder 
de sporen en het monumentale stationsgebouw. De 
kansen voor deze variant zijn afhankelijk van de resultaten 
van deze onderzoeken. Voor de overige varianten staat de 

Nee  



ingang naar het overbouwde busstation aan de noordwestelijke 
hoek van de het bouwvolume gesitueerd wordt.   
• De subvariant met één groot bouwblok met daaronder het 
busstation is (met toepassen van één centrale ingang in het 
midden van het blok) functioneel beter.  
• Voor beide varianten lijk mij belangrijk dat de op de bus 
overstappende reiziger een overzichtelijk en comfortabel 
busstation aangeboden krijgt. Denk hierbij ook aan onderwerpen 
zoals daglicht, geluid en luchtkwaliteit. Tevens moeten de in- en  
uitgangen in de geprogrammeerde plinten goed vindbaar en 
herkenbaar zijn.   
• De varianten “Goede buren” bieden m.i. de meeste flexibiliteit 
als het gaat om het onafhankelijk ontwikkelen van vastgoed en 
mobiliteit. Ook op lange termijn blijft het busstation in deze 
varianten aanpasbaar zonder dat de constructies van een  
overbouwing met vastgoed belemmeringen opwerpen.   
• De variant met de bussen tussen de twee blokken oogt 
stedenbouwkundig iets helderder en dus overtuigender. Tevens 
heb je hier een gelijkwaardige en vanuit de openbare ruimte goed 
zichtbare aansluiting op beide stationstunnels.  
• Hoe goed bij al de 3 varianten bus door tram vervangen kan 
worden durf ik niet in te schatten. 

positie van het busstation nog open. 
 
 

 Detailopmerkingen op de uitvoerings- en ontwikkelstrategie:  
• Gelet op boven genoemde punten is het van groot belang dat 
NS en ProRail goed aangehaakt zijn bij de stedenbouwkundige 
keuzes betreffende de relatie van bebouwing en busstation aan 
de zuidzijde. Dit omdat het functioneren van de eigen assets 
binnen de ov-knoop aanzienlijk zou kunnen veranderen, zonder 
dat aan het station zelf iets verbouwd wordt. 

Het is uitdrukkelijk de bedoeling om de visie in 
samenwerking met NS en ProRail weer een stap verder te 
brengen. 

Nee  

    

 

D 

Nr. opmerking antwoord aanpassing 



    

1 1. OV Knooppunt In het Startnotitie-raadsstuk staat "De 
gemeente en provincie willen dat het stationsplein een goed 
functionerend knooppunt voor openbaar vervoer blijft, maar ook 
een fijne plek voor reizigers en Haarlemmers. Station Haarlem 
functioneert dan zowel als ‘place to go’ en ‘place to be’." Dit 
cruciale element uit het raadsbesluit ontbreekt. Een paar 
voorbeelden: het busstation onder de sporen bij de Jansweg is 
een weggestopt “ding”, met slechte looproute-bereikbaarheid 
(via de smalle perrons gaat dat niet lukken, dus het moet 
buitenom), lage plafonds (gezien de sporen) en grote beperkingen 
door boogstralen van de voertuigen. De variant met het inpandige 
busstation “aan de overkant van het plein in een monolitisch 
gebouw” zorgt voor lange loopafstanden en een eveneens 
“onzichtbaar” busstation. Het stedenbouwkundig ontwerp mag 
natuurlijk niet ten koste gaan van de OV-functie. Haarlem station 
is en blijft het belangrijkst OV-knooppunt in Haarlem. Dat staat 
bijvoorbeeld in hoofdstuk 4 van de Gebiedsverkenning OV-
knooppunt Haarlem Nieuw-Zuid: Alle drie de knooppunten 
(Oostpoort, Nieuw-Zuid en Stationsplein) worden "schakelpunten 
met de Metropoolregio Amsterdam" genoemd. Bij Haarlem 
Centraal staat dan nog expliciet dat "Haarlem Centraal onderdeel 
is van het netwerk van hoogwaardige MRA-knopen". In de SOR 
staat dat Haarlem voor de opgave staat om de groeiende 
mobiliteit vanuit de regio in de stad op te vangen en tegelijkertijd 
de kwaliteit van de openbare ruimte naar een hoger plan te 
brengen. De kwaliteit van de overstap op Haarlem Centraal is 
daarvoor cruciaal. Maar dan moet de knooppuntfunctie 
(faciliteren van overstappen binnen de vervoerketens) ook voorop 
staan. De oplossing wordt nu in twee van de drie 
‘samenwerkingsvormen’ gezocht in het wegstoppen van het 
busstation. Dat kan niet de bedoeling zijn op een OV-knooppunt. 
=> Rover adviseert: De reiziger dient qua looproutes en 

Het is niet de bedoeling om van het busstation een 
weggestopt ding te maken. Een busstation onder de 
sporen biedt juist kansen direct een toegang vanaf het 
busstation naar de sporen te maken. Er zijn uiteraard wel 
beperkingen aan de inpassing. Bijvoorbeeld door de 
smalle ruimte, het bouwen onder het spoor en het 
monumentale station, de afwikkeling van het busverkeer 
maar, zoals u aangeeft, ook de looproutes en 
zichtbaarheid. Dit wordt in het vervolg op de visie nader 
onderzocht. 
 
Het stedenbouwkundig ontwerp ziet juist op kwaliteit in 
de openbare ruimte en derhalve ook op goede routes voor 
voetgangers en fietsers die gebruik willen maken van bus 
en/of trein.  

Nee  



wachtkwaliteit op één te staan in een goed werkend OV-
knooppunt, daarna volgt verdere stedenbouwkundige invulling. 
Wat ons betreft is daarvoor alléén de variant met de overkapping 
centraal op het plein geschikt: [afbeelding variant busstation 
weggelaten] 

 

2 Verblijfskwaliteit OV-knooppunt In het Startnotitie-raadsstuk 
staat "De gemeente en provincie willen dat het stationsplein een 
goed functionerend knooppunt voor openbaar vervoer blijft, maar 
ook een fijne plek voor reizigers en Haarlemmers. Station Haarlem 
functioneert dan zowel als ‘place to go’ en ‘place to be’." Uit de 
sfeerbeelden blijkt naar ons idee niet dat er een fijne plek voor 
reizigers gaat ontstaan. We zien veel steen en beton wat koud en 
kil aanvoelt: [afbeelding versteend busstation weggelaten] De 
trend en de wens is juist naar zachtheid, warmte en groen, zoals 
bijvoorbeeld busstation Heerlen: [afbeelding groen busstation 
weggelaten] en toekomstig tramstation Amsterdam Zuid 
[afbeelding groen busstation weggelaten] 
Bij het huidige stationsplein is verblijfskwaliteit niet gelukt: 
inwoners klagen over de kilheid (“Oost Europees”) en reizigers 
over de beroerde wachtfunctionaliteiten. Die fout willen we toch 
nog een keer maken? We zien de trend naar groen en zachtheid 
in het stuk wél ingevuld voor de woonstraten. Maar nog niet voor 
het stationsplein OV-knooppunt zelf. 
=> Rover adviseert: De reiziger dient qua wachtkwaliteit op één te 
staan in een goed werkend OVknooppunt, daarna volgt verdere 
stedenbouwkundige invulling. Wat ons betreft is daarvoor alléén 
de variant met de overkapping centraal op het plein geschikt, mits 
deze sterk “vergroend wordt” en invulling krijgt met "zachte 
materialen ipv beton en steen". 

Dank voor uw reactie. De gemeente is voornemens een 
plan van aanpak te maken voor de verduurzaming en 
vergroening van het stationsgebied, in relatie tot de 
transformatie van het gebied. De mate waarin zichtbare 
vergroening in de uiteindelijke vormgeving een plek krijgt, 
vormt dus onderdeel van de uitwerking. Centraal staat 
een hoogwaardige openbare ruimte. Dat is overigens niet 
per definitie hetzelfde als een groene ruimte. Er spelen 
meer factoren een rol in het vormgeven van een 
aantrekkelijke ‘place to be’, zoals de context van de 
historische binnenstad en voldoende ruimte voor functies 
in de openbare ruimte zoals terrassen en loopruimten. 
Pleinen als de Grote Markt en Botermarkt zijn ook geen 
groene ruimten, maar vormen wel belangrijke 
verblijfsruimten in de historische binnenstad. Kortom: de 
gemeente beschouwt ruimtelijke kwaliteit integraal met 
groen als belangrijk onderdeel. 

Nee  

3 Tram 
Startnotitie raadsstuk: “Voor de toekomstige mobiliteit in 
Haarlem is de tram onontbeerlijk.”. De onontbeerlijke tram zien 

. Inmiddels is door de provincie Noord-Holland, de 
Vervoerregio Amsterdam, gemeente Amsterdam en 
gemeente Haarlem (samen met overige gemeenten in de 

Nee  



we eerlijk gezegd helemaal niet terug, de tram lijkt bijzaak. Een 
paar voorbeelden: In de visie-beelden zien we een tram die een 
rondje rijdt over het plein en meer niet. Onduidelijk is waar de 
haltes komen. Onduidelijk is hoeveel tramperrons er nodig zijn en 
hoeveel ruimte dat in gaat nemen. Onduidelijk is waar reizigers 
prettig kunnen gaan wachten. Onduidelijk is of tramreizigers een 
overkapping krijgen zoals bij de bus, of gewoon in weer en wind 
komen te staan. Het gaat hier over veel reizigers, want de tram 
speelt de hoofdrol in het OV-knooppunt (deze gaat immers veel 
bussen vervangen). => Vanwege de hoofdrol van de tram 
adviseren wij om de tram leidend te laten zijn in de ontwerpen. 
Dus tram op eerste plaats bij het ontwerpen van een goed en 
prettig OV-knooppunt. En pas daarna het busvervoer. In onze 
voorkeursvariant zou dat bijvoorbeeld ingevuld kunnen worden 
door de tram ook onder de centrale overkapping te laten 
stoppen, aan de pleinkant zodat een korte looproute station-tram 
ontstaat. 

regio) een onderzoek gestart naar HOV op de corridor 
Haarlem-Amsterdam/Schiphol waarin de routes naar 
station Haarlem worden meegenomen. Diverse 
modaliteiten (vervoersvormen) worden onderzocht, ook 
wordt gekeken naar een tram. Station Haarlem moet ook 
goed functioneren zonder of voordat de tram er komt. De 
studie zal op korte termijn(dit jaar en volgend jaar) nog 
geen uitspraak doen over de inpassing van de tram. In de 
visie wordt wel rekening gehouden met de toekomstige 
inpassing. 
Verschillende mogelijkheden (routes en faseringen) voor 
tram en lightrail worden onderzocht. Er worden in de visie 
dus nog geen uitspraken gedaan over hoe en waar een 
tram in de toekomst precies komt te rijden in het centrum 
en bij het station. 

    

 

E 

Nr. opmerking antwoord aanpassing 

    

1 Platform Bus-kruit zet zich samen met bewoners, ondernemers en 
wijkraden in voor een leefbaar en bereikbaar Haarlem. Deze 
zienswijze betreft een gezamenlijk zienswijze op de Integrale Visie 
Stationsgebied Haarlem 2020-2040. Een gebied met een veelheid 
aan knelpunten op het snijvlak van leefbaarheid en mobiliteit, 
maar ook met een enorme potentie. 
Evenals ook in uw Integrale Visie gedaan is, hebben wij geen 
keuze gemaakt voor een van de ontwerpvarianten. Wij denken 
dat het daar te vroeg voor is. Graag geven wij in deze zienswijze 
onze reactie op de geconstateerde knelpunten, mogelijke 
oplossingsrichtingen, en vooral leidende principes die o.i. het 

Dank voor uw reactie. Zoals u aangeeft is het nu inderdaad 
nog te vroeg om een keuze te maken. 

Nee  



afwegingskader van belangen en ontwikkelingsopties zouden 
moeten bepalen. 
Wij willen waardering uitspreken voor het werk dat is verricht en 
herkennen een aantal door ons bepleitte oplossingsrichtingen: 
minder bussen, ruimte voor tram/lightrail, ruimte voor 
voetgangers en fietsers. Wij onderschrijven de hoofddenkrichting 
die uit de visie naar voren komt dat leefbaarheid, verblijfsklimaat, 
ruimtelijke kwaliteiten, en een betekenisvolle en duurzame mix 
van functies het primaat hebben en dat de OV/mobiliteitsopgaven 
ingepast moeten worden binnen die nieuwe ruimtelijke 
mogelijkheden. Ook wordt met deze visie duidelijk dat vandaag 
de dag al naar oplossingen moet worden gezocht. De 
noodzakelijke kanteling in het denken binnen Haarlem wordt met 
deze visie in gang gezet. Motto bij de komende transformatie van 
het Stationsgebied zou ons inziens dan ook moeten zijn ‘van 
doorkruizen naar verblijven’.  

2 Knelpuntenanalyse. 
De knelpuntenanalyse is een urgente wake-up call. Overduidelijk 
is geworden dat het OV-systeem in Haarlem is vastgelopen en dat 
de problemen op het gebied van bereikbaarheid, leefbaarheid, 
verkeersveiligheid en milieu inmiddels onaanvaardbaar hoog zijn 
geworden en nu direct om actie vragen. Wij gaan hierna in op vier 
belangrijke knelpunten: 1. het te veel aan bussen, 2. de ruimte 
voor voetgangers en fietsers, 3. de N200 en 4. de 
treinverbindingen. 
 
1. Een van de belangrijkste uitkomsten is dat er te veel bussen 
zijn, die veel te veel hinder veroorzaken, een inefficiënte 
bufferfunctie van het huidige busstation, en grote 
busreizigersstromen die niet in de binnenstad behoeven te zijn 
(54%). Een en ander leidend tot de terechte conclusie dat er geen 
ruimte is voor de toekomstige groei van het bussysteem in het 
centraal stedelijk gebied en meer specifiek het Stationsgebied.  

De visie ziet op de toekomst van het stationsgebied. De 
provincie Noor-Holland, Vervoerregio Amsterdam, 
gemeente Amsterdam en gemeente Haarlem 
onderzoeken als opdrachtgever samen met de regio de 
mogelijkheden tot het optimaliseren van het openbaar 
vervoer tussen Haarlem, Schiphol en Amsterdam. Het 
ontlasten van de binnenstad van Haarlem en het 
Stationsplein is een belangrijk uitgangspunt in dit 
onderzoek. Het uitgangspunt is dat het aantal bussen in de 
binnenstad niet groeit, de groei moet elders worden 
opgevangen.  
De Bereikbaarheidsvisie Kennemerland ziet niet op een 
afname van het aantal bussen in de binnenstad van 
Haarlem, ten opzichte van de huidige situatie. Wel wordt 
er in voorzien dat de overlast door bussen op het 
Stationsplein en de toeleidende routes door de 

Nee  



Wij zijn van mening dat deze vaststelling niet alleen ziet op de 
toekomstige groei maar dat de geconstateerde problemen ook al 
in het hier en nu gelden en al op de korte termijn moeten worden 
aangepakt. Wij pleiten ervoor om dit meer te benadrukken in de 
visie.   
De noodzaak hiervan wordt iedere dag in Haarlem gevoeld. 
Concreet betekent dit dat het huidige aantal bussen wat het 
Stationsgebied aandoet reeds dient te worden verminderd. Een 
conclusie die ook in het door alle ‘Kennemerland’-gemeenteraden 
aangenomen Bereikbaarheidsvisie Kennemerland (p.45) is 
vastgelegd. In de visie op het stationsgebied missen wij de 
verwijzing naar de Bereikbaarheidsvisie Kennemerland en het 
daarin omschreven doel om het aantal bussen in het centrum te 
verminderen. Wij verzoeken u om dit op te nemen. Het is van 
groot belang dat ook nu al wordt gekeken naar het herrouteren 
van buslijnen zodat het aantal bussen over de te drukke routes in 
het centraal stedelijk gebied wordt gereduceerd.  

binnenstad niet verder groeit, ten opzichte van de huidige 
situatie. 

3 2. De problemen rondom de groep verkeersdeelnemers 
voetgangers en fietsers. Dit is een groep die in grote getale 
gebruik maakt van het Stationsgebied en ook de komende twee 
decennia exponentieel zal groeien. Voetgangers en fietsers 
moeten ons inziens voorrang krijgen als het gaat om realisatie van 
hun ruimte claims. Kortom, ruim baan voor onze voetgangers en 
fietsers. Auto’s en (OV)bussen zijn te gast in het nieuwe 
Stationsgebied. 

In de visie ligt een belangrijke focus op voetgangers en 
fietsers. De gemeente beschouwt het Stationsplein straks 
als één van de belangrijke pleinen van de binnenstad en 
daarin speelt de vrije bewegingsruimte van het langzaam 
verkeer een prominente rol. Wel is het zo dat het plein 
altijd een belangrijke transferfunctie zal houden en dat er 
een busstation bij het treinstation blijft. De bus blijft een 
belangrijke plek innemen in het gebied. Wel zet de 
gemeente in op het scheiden van de verschillende 
verkeersstromen om op die manier meer ruimte te 
creëren voor voetgangers en fietsers in de toekomst. 

Nee  

4 3. De problemen rondom het autoverkeer en met name het 
doorgaande autoverkeer op N200, maar ook op de Parklaan. We 
onderschrijven de denkrichting dat het autoverkeer op de N200 
‘ondertunneld’ moet worden. Wij missen echter de oplossing 
waarbij dit doorgaande autoverkeer (door bijvoorbeeld een harde 

De mogelijkheden om het autoverkeer op de N200 ten 
noorden van het station te verminderen worden 
meegenomen in de uitwerking van het Haarlemse 
mobiliteitsbeleid. Het ondertunnelen van de N200 (een 
autotunnel) is echter geen optie vanwege het gebrek aan 

Nee  



knip te maken) om het centraal stedelijk gebied wordt 
heengeleid. Ook het sluip/doorgaand verkeer op de Parklaan 
dient om het centraal stedelijk gebied te worden omgeleid. 

ruimte op de plek waar de tunnelmonden zouden moeten 
komen en de manier waarop het OV zich tussen het 
autoverkeer zou moeten mengen. Dat is toegelicht in de 
visie op pagina 62. 
Het Mobiliteitsbeleid geeft aan dat ook in de toekomst 
Haarlem bereikbaar blijft met de auto door een goede 
doorstroming van de hoofd-toegangsroutes (N200, N205 
en N208) naar de binnenstad (en parkeergarages) en de 
woonwijken. De gemeente zet zich in voor de 
Velserverbinding (Boog A9 naar N208) om doorgaand 
verkeer door Haarlem een alternatief te bieden. 
Doorgaand verkeer zal daardoor eerder de route buiten 
de stad om nemen. De ambitie is dat het verkeer de 
komende tien jaar in Haarlem niet groeit. Een onderzoek 
over de doorstroming/bereikbaarheid van de Oudeweg 
(N200) in combinatie met het Kennemerplein en 
Amsterdamsevaart/Gedempte Oostersingelgracht maakt 
onderdeel uit van het Mobiliteitsbeleid. Bij het 
Kennemerplein (N200) is de wens om het doorgaand 
oostwest autoverkeer te ontmoedigen en de noord-zuid 
verbinding voor fietsers te verbeteren. Er dient verder 
gestudeerd te worden op hoe dit vorm te geven.  

5 4. Tot slot, de knelpuntenanalyse vertoont nog wel een groot 
hiaat op het gebied van treinverbindingen. Wij missen een 
analyse daarop. Al langer wordt gepleit voor nieuwe 
rechtstreekse treinverbindingen naar Amsterdam-Zuid en de 
Bijlmer. Een dergelijk verbinding heeft impact op het 
Stationsgebied en het aantal bussen waardoor deze niet kan 
ontbreken in deze visie.  

Deze verbinding is in het regionaal OV Toekomstbeeld 
2040 onderzocht, maar als niet realistisch aangeduid (zie 
factsheet Zuid-Kennemerland). Er wordt ingezet op een 
goede HOV verbinding tussen Haarlem en Schiphol, via 
knooppunt Haarlem Nieuw-Zuid.  
 

 

6 Oplossingsrichtingen 
De geconstateerde majeure knelpunten,  de diverse belangen van 
huidige en toekomstige gebruikers, de geformuleerde mix aan 
hoge ambities, alsmede de benodigde omvangrijke financiële 

Dank voor uw inbreng. Overeenkomstig de Structuurvisie 
Openbare Ruimte (SOR) ligt primaat bij voetgangers en 
fietsers en daarna pas bij OV en de auto – in die volgorde. 
In de binnenstad is dat zelfs nog duidelijker benoemd. Wel 

Nee 



middelen maken de opgave van het Stationsgebied tot een zeer 
ingewikkelde Gordiaanse knoop, maar toch ook tot een 
knooppunt met hoge ontwikkelingspotentie. Vraagtekens hebben 
wij bij de haalbaarheid om al deze wensen en verlangens te 
realiseren en dus is daarvoor een nadere prioritering 
onontbeerlijk. Om tot verantwoorde keuzes te komen, zijn wij van 
mening dat ontwerp en haalbaarheid beoordeeld moet worden 
aan de hand van een aantal duidelijk geëxpliciteerde 
leidinggevende principes. Deze hebben wij niet alleen gebaseerd 
op de actuele opgaven maar ook op toekomstige trends omtrent 
mobiliteit, veiligheid en gezondheid, belevingswaarde van een 
moderne duurzame binnenstad en dergelijke.  
 
De volgende leidinggevende principes zijn ons inziens aan de orde 
en dienen dan ook een plek te krijgen in de visie: 
 
1. Ruim baan voor voetgangers en fietsers. Scooters, snorfietsen, 
speed pedelecs, auto’s en (OV)bussen  te gast. 
Bij de functionele indeling van het gebied, de ruimtelijke 
inrichting van de openbare ruimte, keuze van verkeersroutes e.d. 
krijgen voetgangers en fietsers het primaat. Hun kwantitatieve 
ruimte claim en verkeerssnelheden zijn leidend. Auto- en 
busverkeer dient in het gebied substantieel verminderd te 
worden en toegestane snelheden verlaagd (30km). 

is het zo dat in de stationsomgeving bereikbaarheid, 
doorstroming en veiligheid voor de bus een belangrijk 
punt is. 
In het Stadsbreed Mobiliteitsbeleid is het streven: overal 
30 km/u met uitzondering van de HOV-routes en 
doorgaande regionale routes en routes die nodig zijn om 
te voldoen aan vereiste aanrijtijden voor hulpdiensten.  
De maximumsnelheid van 50 km/h op HOV routes is nodig 
om reiskwaliteit voor het HOV te bieden. Een aantal 
wegen verdient echter aandacht, met name waar geen 
vrijliggende fietspaden aanwezig zijn. Voor een aantal 
routes, afhankelijk van de locatie, bijvoorbeeld door het 
kernwinkelgebied of bij het station, wordt op termijn 
bekeken of een verlaging van de maximumsnelheid naar 
30 km/ uur mogelijk is, waarbij de doorstroming voor het 
HOV gegarandeerd kan worden. De uitwerking daarvan 
volgt in het Uitvoeringsplan voor het Mobiliteitsbeleid. 
  

7 2. Inrichting van het gebied met veilige, gezonde en belevingsvolle 
verbindingen/routes ingebed in een fraaie groene omgeving. Dit 
met een verdeling van de ruimte niet op basis van modaliteit 
maar een verdeling naar snelheden : 10 km voetgangers, 15km 
fietsers, 30km  auto en bus te gast (incl scooters, snorfietsen, 
speed pedelecs).  

Dank voor uw reactie. Uw voorstel sluit aan bij de 
uitgangspunten van de visie. 

Nee  

8 3. Kiss & ride voor bussen. Een zo efficiënt, schoon en duurzaam 
mogelijke inrichting/ruimte beslag voor de bussen. Zowel uit 
oogpunt van overlastbeperking als op basis van de 

Dank voor uw reactie. Een van de hoofdgedachten is dat 
bussen korter verblijven op het stationsplein in de 
toekomst, doordat het station niet meer voor alle bussen 

Nee  



toekomstpotentie van alternatieve OV-knooppuntlocaties dient 
gestuurd te worden op een zo klein en efficiënt mogelijk 
ruimteareaal voor de bussen. 

een eindhalte zal zijn. De gemeente is ook van mening van 
zaken als bufferen en opladen van de bussen elders moet 
gebeuren. De provincie Noord-Holland en de vervoerregio 
Amsterdam onderzoeken in dat kader ook waar 
oplaadpunten voor elektrische bussen moeten komen 
(buiten het stationsgebied). Verder wordt ook bezien of 
ruimte bespaard kan worden door een dynamisch 
busstation te maken. Bij een dynamisch busstation 
halteren bussen niet altijd op dezelfde halteplaats maar 
op een plek waar op dat moment ruimte is. Dit vergt 
speciale aandacht voor toegankelijkheid voor mensen die 
slechtziend of slecht ter been zijn. 

9 In de opgestelde visie komen we gelukkig al vele 
aanknopingspunten tegen die dit leidende principe ondersteunen 
:  50% van de busreizigers heeft geen herkomst of bestemming in 
de binnenstad en kan dus worden geherrouteerd (pag. 15), door 
een efficiënte inrichting of gebruik kan het busstation mogelijk 
zelfs kleiner worden. (pag. 20), het station heeft zo min mogelijk 
een buffer- en laadfunctie (pag.55),  ernaar gestreefd wordt het 
station minder te laten functioneren als eindstation voor 
verschillende buslijnen (pag. 55). Wij pleiten er dan ook voor om 
het streven om te zetten naar een uitgangspunt. 

Inmiddels is door de provincie Noord-Holland, de 
Vervoerregio Amsterdam, gemeente Amsterdam en 
gemeente Haarlem (samen met overige gemeenten in de 
regio) een onderzoek gestart naar HOV op de corridor 
Haarlem-Amsterdam/Schiphol waarin de routes naar 
station Haarlem worden meegenomen. Hierin worden de 
genoemde aanknopingspunten als aandachtspunt 
meegenomen. 

Nee  

10 1. Onderzoek naar haalbare mix van functies om de leefbaarheid 
te vergroten. Reductie van de huidige bufferfunctie voor bussen  
dient ook nog een ander doel. Het faciliteert een haalbare 
realisatie van een mix aan andere functies in het gebied. Functies 
die een grote bijdrage kunnen leveren aan een economisch 
gezonde en duurzame stad. Wat daarbij opvalt is het grote 
programma aan kantoren (28.000m2) wat terug moet komen in 
het gebied. Zowel vanuit oogpunt van marktconformiteit als uit 
oogpunt van een negatief verblijfsklimaat in de avonduren stellen 
wij vraagtekens bij een dergelijk groot kantorenprogramma. Het 
risico hiervan is dat in de avonduren het stationsgebied verlaten 

Dank voor uw reactie. De gemeente zal samen met 
vastgoedeigenaren uit het gebied en Haarlemse 
ondernemers een onderzoek te doen naar identiteit voor 
het gebied en bijpassend programma en functies. 
Uitgangspunt is hierbij een gemengd gebied met een 
levendig stadsplein met een uiteenlopende mix aan 
(publieke) functies. Exacte metrage kantoren en 
mogelijkheden van menging met woningbouw zijn dus nog 
te bepalen. Doel is een substantieel aandeel kantoren te 
realiseren (behouden). Mogelijk zal dit ook bijdragen aan 
het rechttrekken van de scheve pendelbalans richting 

Nee  



is. Zie hiervoor de ervaringen op de Zuid-as in Amsterdam. Wij 
bevelen u aan in de volgende fase een uitgebreide 
marktconsultatie te doen onder ontwikkelaars en beleggers naar 
de haalbaarheid van een dergelijk programma en we bepleiten 
een veel groter woningprogramma. 

Amsterdam. Door werkgelegenheid in Haarlem te 
stimuleren wordt namelijk een tegenspits en minder 
woon-werkverkeer (vanuit Haarlem) georganiseerd. 

11 2. Ruimte voor bijzondere stedenbouw. Wij onderschrijven dat 
een multifunctioneel gebouw van bijzondere 
stedenbouwkundige- en architectonische allure zeker een 
betekenisvolle bijdrage kan leveren aan een vitaal en duurzaam 
nieuw Stationsgebied. Ook in andere steden als bijvoorbeeld 
Groningen (Forum) en Tilburg (LocHal) zien we de bewijzen van 
een positieve impact van een dergelijk gebouw. Het moet echter 
wel passen bij de stedenbouwkundige maatvoering van het 
gebied en de historische context van onze stad. Daarnaast moet 
het qua situering/functionaliteit/vormgeving o.i. een bijdrage 
leveren aan de ambitie om het ‘zwaartepunt’ van het 
Stationsgebied gelijkwaardig te verdelen over de Kruisstraat en de 
Jansweg en daarmee een rol vervullend voor de ontwikkeling van 
het oostelijk gedeelte van de binnenstad. Wij vragen ook 
nadrukkelijk om hoogwaardige architectuur voor de nieuwbouw 
(een mix van woning- en kantoorbouw), zonder dichte muren en 
hekwerken op straatniveau. 

Dank voor uw reactie. Het is evident dat gemeente op 
deze prominente plek in de binnenstad een hoge kwaliteit 
van de gebouwde omgeving nastreeft. In de visie is 
daarom een aantal uitgangspunten daartoe opgenomen. 
In een volgende fase worden deze nader uitgewerkt 
waarin het kwaliteitsniveau concreter zal worden vertaald 
en er extra aandacht zal worden besteed aan de 
beeldkwaliteit. 

Nee 

12 3. Meer ruimte voor groen en sfeer. Dit door onder meer ruimte 
voor terrassen, keuze van verlichting, ruimte voor bomen en 
groenperken. Dit laatste punt ook in verband met de broodnodige 
bio-diversiteit, waarbij ook kan worden gedacht aan het groen 
inrichten van de daken.  Voordelen daktuin: daktuinen isoleren en 
vertragen de regenwaterafvoer. Het zijn de nieuwe koelte-
eilanden in de stad en vangen fijnstof af. En met een beetje 
inspanning leveren ze ook nog een bijdrage in de reductie van 
geluid en het vastleggen van CO2. In de winter houdt het groen de 
warmte binnen, in de zomer blijft de warmte weer buiten. 

Dank voor uw reactie. De invulling van de openbare 
ruimte vormt een cruciaal element in het succes en de 
werking van het toekomstige Stationsplein. De suggesties 
die u naar voren brengt passen goed in de gedachten die 
hierover intern leven. In een volgende fase zal de 
gemeente de pleininvulling nader vormgeven. 

Nee  



13 Slotsom 
Kern van onze zienswijze is dat oplossing van de actuele 
problemen van het Stationsgebied en realisatie van 
geformuleerde ambities alleen gerealiseerd kunnen worden bij 
een verandering van functie en substantieel minder ruimtebeslag 
voor bussen. Er is ons inziens in Haarlem niet alleen sprake van 
een toekomstige schaalsprong maar ook van een noodzakelijke 
kanteling van het OV/bus-systeem naar de andere twee nieuwe 
knooppunten Haarlem-Oostpoort en Haarlem Zuid-Oost. Wij zijn 
verheugd te kunnen constateren dat met de studie naar mogelijke 
herrouteringen van buslijnen en de reeds gestarte 
ontwikkelingstrajecten voor deze twee OV-knooppunten deze 
noodzakelijke kanteling daadwerkelijk in gang wordt gezet. Deze 
zijn onmisbaar voor een nieuw hoogwaardig Stationsgebied. 

Dank voor uw reactie. Uw zienswijze sluit goed aan bij de 
kerngedachte die de gemeente hanteert in de visie. (met 
Zuid-Oost bedoelt u vermoedelijk Nieuw-Zuid) 

Nee  

    

 

F 

Nr. opmerking antwoord aanpassing 

    

1 Aanleiding 
Op de website van gemeente Haarlem zagen we dat de gemeente 
Haarlem een integrale visie voor het stationsgebied Haarlem 
2020-2040 ontwikkelt. Een mooi initiatief. De Veiligheidsregio 
Kennemerland (VRK) is ketenpartner van de gemeente Haarlem 
op het gebied van een veilige en gezonde leefomgeving. We 
willen graag als ketenpartner betrokken zijn bij het opstellen van 
deze integrale visie Stationsgebied Haarlem 2020-2040. Het is 
onze bedoeling de visie te versterken op het gebied van 
gezondheid en fysieke veiligheid. 
Bij het opstellen van dit advies is gebruik gemaakt van het door de 
gemeente gepubliceerde document: Integrale visie Stationsgebied 
Haarlem 2020-2040 (zie internetpagina van gemeente Haarlem), 
versie: concept: 28 september 2020.  

Dank voor uw reactie. Het wordt zeer gewaardeerd dat u 
met ons meedenkt over gezondheid en fysieke veiligheid 
in het stationsgebied. De visie vormt een basis voor een 
verder gesprek over kwaliteiten in het gebied. Graag 
betrekt de gemeente de Veiligheidsregio Kennemerland in 
de volgende fase als stakeholder in het gebied. 
 

Nee  

https://www.haarlem.nl/bestandsopslag/bestanden/Participatie/Stationsgebied/Integrale-visie-Stationsgebied-Haarlem-2020-2040_100dpi_spreads.pdf
https://www.haarlem.nl/bestandsopslag/bestanden/Participatie/Stationsgebied/Integrale-visie-Stationsgebied-Haarlem-2020-2040_100dpi_spreads.pdf


2 Advisering op het gebied van gezondheid en veiligheid 
Hieronder de adviezen en opmerkingen, die we in deze fase van 
het proces graag mee geven. Vanuit het perspectief van een 
gezonde en veilige leefomgeving (conform artikel 1.3 van de 
Omgevingswet)  geven wij u bij deze de volgende aanvullende 
opmerkingen en adviezen op de conceptversie.  
 
Algemene opmerkingen: 
- We zijn erg verheugd door de mededeling dat in de visie 
voetgangers en fietsers de prioriteit hebben (actief vervoer). Dit 
sluit aan bij één van onze kernwaarden m.b.t. een gezonde 
leefomgeving, namelijk dat actief vervoer leidend is. Actief 
vervoer is gezonder én beter voor de mens en leefomgeving, 
omdat het bewegen stimuleert en er geen fossiele brandstoffen 
worden verbruikt. 

Dank voor uw reactie. Ondanks dat dat niet zo 
omschreven is in de visie, onderschrijft de gemeente het 
belang van actieve mobiliteit voor de gezondheid.  

Nee  

3 - Eén van de  vijf ambities van de visie is ‘duurzame op elk vlak’ 
(pagina 38). We onderschrijven deze ambitie en zouden graag 
zien dat deze ambitie wordt uitgebreid met de termen ‘veilig en 
gezond’, dus: ‘duurzaam, veilig en gezond op elk vlak’. Dit sluit 
aan bij de opgaven van de Omgevingswet (artikel1.3) om een 
duurzame, veilige en gezonde leefomgeving te realiseren en 
instant te houden.  

De ambitie blijft ‘duurzaam op elk vlak’. 
En inderdaad is de gemeente uiteraard verantwoordelijk 
voor het in stand houden van een duurzame, veilige en 
gezonde leefomgeving.  

Nee 

4 - We onderschrijven de mooie ambitie om stationsgebied tot een 
schone, aangename, en veilige plek te maken (pagina 40). We 
hopen dat het gebied zo ingericht wordt dat het gemakkelijk 
schoon, veilig en heel te houden is.  Goede afspraken over 
beheer, handhaving en toezicht zijn hierbij belangrijk. Betrek waar 
mogelijk omwonenden en gebruikers bij het beheer, zodat het 
beheer uitnodigt tot een gezamenlijke inzet voor een aangename 
leefomgeving 

Dank voor uw reactie. De suggesties die u doet, kunnen 
we onderschrijven en zullen in een volgende fase nader 
worden meegenomen. 

Nee  

5 - We onderschrijven de wens het gebied klimaatadaptief in te 
richten, want dit is ook van belang voor de gezondheid en fysiek 
veiligheid.  

Dank voor uw reactie. Nee  



6 - De verbinding van het stationsgebied met bestaande groene 
plekken onderschrijven we ook, want voldoende aantrekkelijk 
groen is belangrijk voor het welzijn van mensen, omdat mensen 
graag verblijven in groen en het uitzicht op groen als prettig wordt 
ervaren. 

Dank voor uw reactie. Bovendien stimuleren groene 
prettige routes verblijf en het verkeer te voet in het 
algemeen. 

Nee  

7 Enkele aandachtspunten voor deze en volgende fases van het 
project 
- Zorg voor voldoende bereikbaarheid voor de hulpdiensten van 
het station, het spoor, de ondergrondse fietsenstallingen en de 
omliggende bouwwerken.  

Uiteraard gaat de gemeente met de VRK in gesprek over 
goede bereikbaarheid voor hulpdiensten.  

Nee  

8 - Bij het versmallen van het profiel van de N200 is het belangrijk 
dat de hulpdiensten voldoende snel kunnen uitrukken naar het 
stationsgebied en naar overige gebieden in Haarlem. De N200 is 
een belangrijke doorgaande route voor de hulpdiensten. Betrek 
de VRK/Brandweer bij deze plannen. 

De visie doet nog geen uitspraken over het profiel van de 
N200. In ieder project met betrekking tot de inrichting van 
wegen wordt VRK door de gemeente betrokken en het is 
uiteraard de bedoeling te (blijven) voldoen aan de 
vereisten m.b.t. aanrijtijden voor hulpdiensten. 

Nee  

9 - Richt infrastructuur en routes zo in dat ook kinderen, ouderen 
en mensen met een beperking veilig, zelfstandig kunnen lopen 
/fietsen, eventueel met hulpmiddel. Met ‘veilig’ bedoelen we 
zowel fysiek veilig (safety) als sociaal veilig (securety).   

Dank voor uw reactie. Net als u vindt de gemeente 
veiligheid en bereikbaarheid voor iedereen belangrijk , dus 
ook voor kinderen, ouderen en mensen met een fysieke 
beperking. 

Nee  

10 - Zorg voor goede aansluiting op wandel- en fietspaden, ook op 
regionaal niveau. 

Dank voor uw reactie. Het Stationsplein ligt als een spin in 
het web van de belangrijke Rode Loper voor fietsers van 
noord naar zuid. Waar mogelijk wordt het gebied in de 
toekomst nog beter verbonden voor fiets- en 
voetgangersbewegingen. Hieraan werkt de gemeente 
samen met provincie, Regio Zuid-Kennemerland en 
Metropoolregio Amsterdam (MRA). 

Nee  

11 - Maak het stationsgebied rookvrij. Zowel roken als meeroken is 
schadelijk voor de gezondheid. Een rookvrije publieke ruimte 
beschermt personen tegen onvrijwillige blootstelling en de 
schadelijke gevolgen van rook. 

De gemeente heeft geen plannen om een rookvrije zone 
in te stellen rondom het station. Voor de gebouwen geldt 
dat de beheerders en exploitanten, en niet de gemeente 
als zodanig, zijn verplicht respectievelijk bevoegd om 
maatregelen te treffen met het oog op de 
volksgezondheid. 

Nee  



12 - Zorg op het stationsgebied voor een gezond voedingsaanbod.  De beheerders en exploitanten, en niet de gemeente als 
zodanig, zijn verplicht respectievelijk bevoegd om 
maatregelen te treffen met het oog op de 
volksgezondheid. Overigens zal de gemeente samen met 
vastgoedeigenaren uit het gebied en Haarlemse 
ondernemers een onderzoek te doen naar identiteit voor 
het gebied en bijpassend programma en functies. 

Nee  

13 - Met betrekking tot de woningbouw is het beperken van 
geluidhinder van bussen en treinen belangrijk. Bij een hoge 
geluidsbelasting buitenshuis adviseren we maatregelen te nemen 
ter reductie van geluid binnenshuis. Denk hierbij aan een stille 
zijde voor elke woning, zodat een deel van de woning rustig en 
geluidarm is. Bronmaatregelen (de beperking van de productie 
van geluid) hebben de voorkeur, zoals de terugdringen van de 
verkeersintensiteiten en gebruik van stil asfalt of rails. 

Dank voor uw reactie. Dit wordt meegenomen in de 
nadere planvorming. 

Nee  

14 - Levensloopgeschiktheid van de woningen: maak de 
(toekomstige) woningen in het stationsgebied voldoende 
levensloopgeschikt en aanpasbaar aan wensen en behoeften van 
de huidige en toekomstige bewoner.  
 
We blijven graag betrokken bij de verdere uitwerking van deze 
integrale visie van het stationsgebied Haarlem 2020-2040.  
 
Voor nadere vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen 
met de opstellers van dit advies. 

Dank voor uw reactie. De gemeente zal samen met 
vastgoedeigenaren uit het gebied en Haarlemse 
ondernemers een onderzoek te doen naar identiteit voor 
het gebied en bijpassend programma en functies. 
Hierin krijgen ook zaken als woningtypen en doelgroepen 
een plek. 

Nee  

    

 

G 

Nr. opmerking antwoord aanpassing 

    

1 Dit zijn de bomen op en rond het Stationsplein die gekapt moeten 
worden als er geen rekening mee wordt gehouden [afbeelding 

In uw reactie maakt u in relatie tot de herontwikkeling van 
het stationsgebied tot een enkelvoudige afweging op het 
niveau van individuele bomen. Echter de voorliggende 

Nee  



bomen rondom stationsplein weggelaten]. Er is geen m2 groen 
meer over op dit plein, zelfs geen stedelijk groen!! 
De twee iepen op het Kennemerplein hebben zelfs de 
eerbiedwaardige leeftijd van 121 jaar oud. 
Overal zijn nu roosters toegepast die op dit moment de bast van 
de bomen beschadigen!! 
Was dit een ontwerpersfout door iemand die geen weet heeft van 
onderhoud en beheer. 
Zorg dus voor een ‘beheerbewust ontwerp zodat er 
ontwerpbewust kan worden beheerd’. 
Luister naar de gebruikers en laat de stedenbouwkundige ego die 
een vorm wil neerzetten buiten de ontwerpgroep 
Is er iemand in de ontwerpgroep die met de oude gezonde 
bomen rekening houdt? 
 
Sommige bomen zijn al ouder dan de gebouwen die er nu staan 
Dus bij de vorige nieuwbouw is er wel rekening gehouden met 
hun aanwezigheid 
Ik lees nergens dat er nu rekening wordt gehouden wordt met 
behoud van de oude bomen op het Stationsplein 
 
Een ontwerp DUURZAAM OP ELK VLAK maar zonder uitgangspunt 
‘groen behoud’ 

opgave bezit een hoge mate van complexiteit en brengt 
veel verschillende zaken bij elkaar. De visie is bedoeld om 
op een hoger schaalniveau op hoofdlijnen afwegingen te 
maken. Van een ‘ontwerp’ zoals u omschrijft is in deze 
fase dan ook geen sprake. De in de visie getoonde 
varianten betreffen principemodellen die nader 
uitgewerkt dienen te worden. Dat geldt voor de plek van 
het toekomstige busstation, de stedenbouwkundige 
invulling en ook voor de inrichting van de openbare ruimte 
en plek voor groen. Wel kunnen we u nu al meegeven dat 
in de visie zaken als vergroening en klimaatadaptatie een 
belangrijk uitgangspunt vormen. Datzelfde geldt voor het 
respectvol omgaan met bestaande bomen. 
 Om verder invulling te geven aan de ambitie ‘duurzaam 
op ieder vlak’ zal de gemeente een plan van aanpak  
maken voor de verduurzaming en vergroening van het 
stationsgebied, in relatie tot de transformatie van het 
gebied. 
 
 
 
 

2 De openbare ruimte wordt klimaatbestendig ingericht en er komt 
meer groen 
Klimaatadaptatie door vergroening van de stationsomgeving Een 
klimaatadaptief gebied is noodzakelijk voor een aantrekkelijk, 
comfortabel en goed functionerend stationsgebied en stadsentree. 
Hittestress heeft bijvoorbeeld gevolgen voor gezondheid en 
comfort en wateroverlast kan de bereikbaarheid beperken. 
Daarom wordt de openbare ruimte in het stationsgebied wordt 
klimaatadaptief: kan pieken en dalen in neerslag doorstaan, levert 
een bijdrage aan een prettig 

Dat klopt en komt overeen met de visie. Nee  



microklimaat in de stad en is hittebestendig. Het stationsgebied 
wordt zoveel mogelijk vergroend, en er is aandacht voor de 
opvang en buffering van regenwater. Waar mogelijk dragen ook 
de gebouwen in het stationsgebied hieraan bij middels het gebruik 
van groene en blauwe daken en groene gevels, en groene 
binnenterreinen. 

3 In het gebied buiten het Stationsplein wordt wel respectvol met 
de bomen om gegaan 
Groene verbinding tussen Kenaupark en Ripperdapark De 
vergroening van de openbare ruimte rond het station, met een 
variatie in beplanting, draagt bij aan de stedelijke biodiversiteit. 
Doordat de groene ruimtes in contact staan met andere groene 
plekken en parken in Haarlem, zoals de bolwerken, het Kenaupark, 
de Parklaan en het Ripperdapark, wordt het ecologische netwerk 
versterkt. We gaan respectvol om met aanwezige bomen. 
 
WAAROM GEEN BOOMBEHOUD OP HET STATIONSPLEIN? 

Omdat er nog geen sprake is van een ontwerp kunnen 
geen uitspaken worden gedaan over de effecten op het 
bestaande groen en bomen. 
Er wordt in de visie geen onderscheid gemaakt tussen 
bomen op het Stationsplein en bomen in de buurt van het 
Stationsplein. 

Nee 

4 De huidige bladmassa die voor het functioneren van het groen 
zorgt is in deze geringe ruimte niet in korte tijd te vervangen door 
extra bomen. Daar is geen ruimte voor! 
Zorg naast  

 nieuwe bomen met een omtrek van 30 cm voor  

 veel gevelgroen geplant in maaiveld, 

 groen langs rekken en pergola’s,  

 fleurige vakken met bloeiende vaste planten met nectar 
en pollen voor insecten,  

 hagen en  

 verhard alleen als het noodzakelijk is voor het functionele 
gebruik.  

 Laat de rest onverhard en beplant met struiken voor 
kleine dieren en vogels. 

De visie gaat er van uit dat er bij het station juist wel extra 
groen komt en dat daar wel ruimte voor is. In dat kader 
wordt ook gedacht aan groene daken of gevels. 
De suggesties die u noemt worden meegenomen in de 
verdere uitwerking. 

Nee  

5 Maar er een parkachtig plein van. De gemeenteraad bepaalt de ontwikkelrichting en de 
uitgangspunten als kader voor nadere invulling en 

Nee  



U wilt goede buren en veel vriendjes hebben. Hopelijk ook met de 
bewoners van de stad die er hun leefomgeving hebben. 
Bepaalt de ontwikkelaar, de mobiliteitsdeskundige, de 
stedenbouwkundige of kiest de bewoner van de stad? 
En heeft de landschapsarchitect gepleit voor boombehoud? 

vormgeving van het plein. Het college bepaalt in de 
nadere uitvoering hoe de pleininrichting tot stand komt. 
De vastgoedeigenaren beslissen over de omvorming van 
het vastgoed. De mening van Haarlemmers en reizigers 
worden in het proces verzameld en meegewogen.  
Het project is nog niet zo ver gevorderd dat gesprekken 
gevoerd kunnen worden over behoud of vervangen van 
individuele bomen.  
 

    

 

H 

Nr. opmerking antwoord aanpassing 

    

1 de bestaande woontoren wordt slechts af en toe terloops 
genoemd. Het gaat hier om 89 woningen! Op welke wijze wordt 
rekening gehouden met deze bestaande woningen? Hoe wordt 
geborgd dat er geen bouwkundige schade ontstaat? Wanneer en 
op welke wijze worden deze bewoners bij het proces betrokken? 

De bestaande woontoren is particulier eigendom en blijft 
behouden. De bewoners van de appartementen zijn, net 
als andere omwonenden, bij het proces voor de visie 
betrokken middels  nieuwsbrieven; per mail en per post. 
Bij verbouwingen is de opdrachtgever (gebouweigenaar) 
verantwoordelijk voor het voorkomen van schade.  

Nee 

2 het is de bedoeling dat voetgangers en fietsers meer gebruik 
maken van de Jansstraat als entree naar de stad. Het uitbreiden 
van de ondergrondse fietsenstalling met een uitgang aan de 
Jansstraat zal daar aan bijdragen. Het busverkeer blijft echter 
voornamelijk door de Jansstraat rijden. De situatie daar is nu al 
krap en gevaarlijk. Fietsers van zuid naar noord hebben een 
vrijliggend fietspad. Fietsers van noord naar zuid fietsen over de 
rijbaan naast het tweerichtingsverkeer voor bussen. Dat is nu al te 
smal. Fietsers worden regelmatig de stoep op gedwongen. Hoe 
denkt men nog meer fiets- en wandelverkeer te realiseren zolang 
de bussen er blijven rijden? 

Uitgangspunt van de visie is dat fietsenstallingen ook 
vanaf de Jansstraatgoed bereikbaar zijn. ook voor bussen 
blijft de Jansstraat een belangrijke route. Bij de 
herontwikkeling wordt rekening gehouden met 
bochtstralen. In de huidige situatie is fietsen vanaf het 
Stationsplein over de Jansstraat in zuidelijke richting niet 
toegestaan. In de visie is ter inspiratie een afbeelding 
opgenomen van de Breestraat in Leiden als voorbeeld van 
een straat in een historische binnenstad met gemengd 
bus- en fietsverkeer. 

Nee 

3 terloops en enigszins verstopt wordt aangegeven dat de 
parkeergarage mogelijk wel kan vervallen en dat parkeren voor 

Slechts een gering aantal bewoners heeft een 
abonnement voor de parkeergarage bij het Stationsplein. 

Nee 



vastgoed op eigen grond en uit het zicht moet gebeuren. Hoe 
verhoudt dit voornemen zich met de beweging die door de 
gemeente is ingezet om in het kader van de autoluwe binnenstad 
bewoners te verleiden om een abonnement op de parkeergarage 
te nemen? Wat betekent dit voor bewoners die nu een 
abonnement hebben? Worden er invalidenparkeerplaatsen 
geborgd gezien de leeftijd van de bewoners van de woontoren?  

Deze garage is particulier eigendom. Bij herontwikkeling 
kan de eigenaar besluiten om de abonnementen en/of de 
openbare functie van de garage te laten vervallen. In 
relatie tot de visie is het de wens van de gemeente het 
ruimtebeslag van de parkeergarage te beperken voor 
eigen gebruik.  

4 een van de opties is om het busverkeer door de Lange 
Herenstraat het busgebouw in te laten rijden. De bocht vanuit de 
Jansstraat is voor vrachtwagens nu al te krap, zij moeten steken 
om  de bocht te kunnen nemen.  Deze optie lijkt met het huidige 
formaat bussen onuitvoerbaar.  Hoe verhoudt dit zich met het 
plan om de Lange Herenstraat tot woonstraat te benoemen? Kies 
daar liever voor een 30 km zone. 

Er is nog geen keuze gemaakt voor een variant of een 
uitwerking daar van. Verkeerstechnische haalbaarheid is 
uiteraard een harde randvoorwaarde voor de realisatie 
van een busstation. In de volgende fase zullen de 
varianten nader worden uitgewerkt waarbij ook de 
verkeerstechnische aspecten verder  worden onderzocht. 

Nee 

5 bij alle plannen rekening houden met de aanwezige bomen in de 
Lange Herenstraat nu de omgeving al zo weinig groen biedt 

Dank voor uw reactie. Vergroening is een van de 
uitgangspunten voor verdere ontwikkeling van het gebied. 

Nee 

6 vermijd donkere hoeken cq onzichtbare plekken ivm overlast 
hangjongeren en andere gebruikers. Realiseer openbare toiletten 

Uitgangspunt is een hoge toekomstige ruimtelijke en 
verblijfskwaliteit. De donkere hoekjes en hangplekken in 
de huidige situatie dragen niet bij aan de gewenste 
kwaliteiten. 

Nee 

 

I 

Nr. opmerking antwoord aanpassing 

    

1 De N200: Ik snap het pijnpunt betreffende de N200. In de visie 
lijkt door te schemeren dat de optie 'lange tunnel' de auto te veel 
zou faciliteren terwijl het ook nog eens de duurste optie is. Het 
alternatief lijkt een poging om het aantal auto's te reduceren. 
Beter ov zal een vast een bijdrage leveren, maar effectief 
omleiden lijkt lastig. Naar waarschijnlijkheid zal zelfs een goede 
(sluitende) ringweg, die in andere visiestukken wordt genoemd en 
ook een tunnel vereist geen tijdwinst opleveren voor de huidige 
gebruikers die zich in oostelijke richting bewegen. Een poging tot 

De opties om de auto ondergronds te brengen aan de 
noordzijde van het station zijn onderzocht. Zowel de optie 
voor een korte als een lange tunnel is vervallen. Zowel 
vanwege de lastige inpasbaarheid (er is onvoldoende 
ruimte voor in- en uitgangen van de tunnels op de 
Bolwerkenroute) als de hoge kosten. Dat is toegelicht in 
de visie op pagina 62. 

Nee 



omleiden zal dus wellicht niet tot de gewenste reductie van het 
gebruik van de N200 leiden. (automobilisten uit de buurten onder 
de Orionweg alsmede het Centrum, Zijlweg, Overveen en 
Bloemendaal). Wellicht kan de lange tunnel juist gezien worden 
als middel om alle overige wensen beter te faciliteren. (gering 
tijdverlies voetganger/fietser) ruimte voor waardig plein/station 
entree noordzijde en mooie verbinding bolwerken. Met de 
beschreven fietstunnel is het zeer aannemelijk dat het straatbeeld 
gedomineerd zal blijven worden door auto's en de 
verblijfkwaliteit laag blijft. Dit lijkt een gemiste kans. Als de auto 
niet goed om te leiden is, dan maar onder de grond.  

2 Toekomstbestendig ov: Uit alle stukken/toetsingen blijkt dat de 
tram (route gedempte oude gracht) de meest 
toekomstbestendige en bovendien fraaie optie is. De visie blijft 
echter steken op 'anticiperen' en verwijst naar de lange termijn 
(2040). De reden is logisch; het geld en de samenwerking 
ontbreekt nog voor een tram die aansluit op Schiphol en de 
Noord-zuidlijn. Is zelfbinding echter geen optie? Een 
tramverbinding realiseren van het station tot het nieuw te 
ontwikkelen knooppunt nieuw-zuid. Hier kunnen de huidige 
bussen op aansluiten tot de tramlijn wordt verlengd. Dit maakt de 
ruimteclaim voor bussen op het stationsplein nihil. Er hoeft geen 
(tijdelijk/transformeerbaar) busstation worden gebouwd en de 
binnenstad is verlost van de overlast die de grote hoeveelheid 
bussen anders nog 20 jaar zal veroorzaken. De nu genoemde 
herroutering van enkele buslijnen zal weinig soelaas bieden.  

Inmiddels is door de provincie Noord-Holland, de 
Vervoerregio Amsterdam, gemeente Amsterdam en 
gemeente Haarlem (samen met overige gemeenten in de 
regio) een onderzoek gestart naar HOV op de corridor 
Haarlem-Amsterdam/Schiphol waarin de routes naar 
station Haarlem worden meegenomen. Diverse 
modaliteiten (vormen van vervoer)worden onderzocht. 
Ook wordt gekeken naar een tram of lightrail 
Verschillende mogelijkheden, routes en faseringen voor 
tram en lightrail worden onderzocht. Er worden in de visie 
dus nog geen uitspraken gedaan over hoe en waar een 
tram in de toekomst precies komt te rijden in het centrum 
en bij het station. 
 
 

Nee  

3 Veel succes met de verdere ontwikkeling.  Dank voor uw reactie Nee 

 

J 

Nr. opmerking antwoord aanpassing 

    

1 Dear All, Do you have this presentation in English? Please note 
that many of the families living around the station area are 

De visie is alleen in het Nederlands beschikbaar.  
The plan is only available in Dutch. 

Nee  



English-speaking expats. It would be great if this presentation 
could be made available in English.  

 

K 

Nr. opmerking antwoord aanpassing 

    

1 Opknappen Beresteyn wooncomplex en directe omgeving 
(leegstaande en vervallen panden aan jansweg(25A) goed 
speerpunt. Conceptvisie ‘Goede Buren’ meest aantrekkelijk.  

Dank voor uw reactie.  Nee 

2 Taxistandplaats voor ingang station beperken. Hier staan dikwijls 
veel meer taxi’s dan wenselijk/nodig en vaak ook met draaiende 
motor. Die ruimte kan veel efficiënter gebruikt worden. 3 of 4 
taxistandplaatsen op de plek waar nu buslijn 300 stopt is meer 
dan voldoende. 

Dank voor uw reactie. De visie gaat ervan uit dat 
taxistandplaatsen vooral aan de noordzijde van het station 
komen. 

Nee 

3 Beyneshal en kantoren zijn doorn in het oog en kunnen veel 
effectiever gebruikt worden als verhuurbare flexwerkplekken en 
horeca establisementen zoals Vooges aan andere kant van het 
station. 

Dank voor uw reactie. Het herontwikkelen van het 
Beynescomplex is inderdaad een belangrijk uitgangspunt. 

Nee 

4 Het beperken van doorgaand verkeer met name de veelal lege 
dubbeldekker bussen over Jansweg belangrijk. Meer elektrische 
bussen? Bij vervangend vervoer moeten NS bussen via de 
reguliere busbanen kunnen gaan op stationsplein en niet midden 
op de Jansweg met alle overlast voor bewoners en 
verkeersonveilige situaties als als gevolg. 

De meeste bussen worden in 2021 vervangen door 
elektrische exemplaren. In de visie wordt rekening 
gehouden met opstelplekken voor het vervangend 
vervoer. 

Nee 

5 Suggestie om de vaste parkeervakken aan einde Lange 
Herenstraat te beperken of helemaal te verwijderen en bewoners 
in garage te laten parkeren. Ook verwijderen fietsenstalling einde 
Lange Herenstraat. De stoep dan verbreden en bankjes voor 
voetgangers plus bomen planten. Voetgangers hebben moeilijke 
doorgang via stoep om de lange herenstraat in te komen vanaf de 
Kruisweg. Er staan veel fietsen en motoren buiten de rekken aan 
weerzijde Lange Herenstraat. Ook is er dan meer ruimte voor 
inzamelen gescheiden afval. Veel automobilisten komen voor de 

Dank voor uw reactie. 

De al eerder aangenomen motie ‘Op naar een groene 

Lange Herenstraat’ roept het college op om de Lange 

Herenstraat te betrekken in de uitwerking van de integrale 

toekomstvisie 2020-2040 voor het stationsgebied. Op de 

lange termijn kan de transformatie van het stationsgebied, 

en met name de herontwikkeling van het 

Beresteyncomplex, bijdragen aan de verbetering van het 

Nee  



coffeeshop aan de kruisweg en parkeren in de parkeerlus einde 
Lange Herenstraat wat hinderlijk is voor bewoners en 
voetgangers. 

woonklimaat en kunnen groen en bankjes worden 

toegevoegd. Overeenkomstig de visie is het uitgangspunt 

dat de bezoekersparkeergarage op den duur verdwijnt. 

Op korte termijn kunnen de bewoners van de Lange 

Herenstraat een abonnement nemen op de parkeergarage 

en daar hun auto’s zetten en ook bezoekers kunnen 

(tegen betaling) gebruik maken van de parkeergarage. Als 

daar tegen geen bezwaren zijn, dan kunnen de 

parkeerplekken aan de noordzijde van de straat 

grotendeels worden opgeheven en worden vergroend. 

Aan de zuidzijde van de Lange Herenstraat is een 

parkeerstrook gereserveerd voor laden en lossen van de 

daar gevestigde bedrijven en aan het einde van de straat 

staan de ondergrondse grondstoffencontainers van 

Spaarnelanden. De Lange Herenstraat zal dus toegankelijk 

moeten blijven voor auto’s. Als er geen bezwaren tegen 

zijn dan kan worden overwogen de Lange Herenstraat af 

te sluiten met een verzinkbare paal of slagboom.  

6 Idee om bewoners Beresteyn complex tips en suggesties te geven 
voor vergroening van hun balkon om biodiversiteit te stimuleren. 
Het dak van het stationsgebouw zou gedeeltelijk bedekt kunnen 
worden met zonnepanelen of groenstroken voor vogels en 
insecten. Ook daken van kantoorgebouwen stationsplein kunnen 
met groen bedekt worden en/of zonnepanelen? 

Dank voor de tip. 
De gemeente is voornemens een plan van aanpak te 
maken voor de verduurzaming en vergroening van het 
stationsgebied, in relatie tot de transformatie van het 
gebied. 
 

Nee 

7 Een informatiezuil met QR code voor een route en plattegrond 
door Haarlem bij hoofdingang/uitgang station voor toeristen 
wellicht?  

Dank voor de tip. 
 

Nee 

8 Overdekte bushaltes zeker geen overbodige luxe. Dank voor uw reactie. In alle varianten in de visie wordt 
uitgegaan van minimaal een overkapping. 

Nee 

 

L 



Nr. opmerking antwoord aanpassing 

    

1 N200 tunnellen van ongeveer brug tot brug, dan krijg je rust 
daarachter en een mooie plek voor horeca plein en bis en is top 
voor de veiligheid daar met oversteken vanuit noord 

De optie van een tunnel onder de N200 is afgevallen 
vanwege de hoge kosten, de lastige inpassing 
(tunnelmonden hebben te veel ruimte nodig) en de vraag 
of het autoverkeer op deze wijze tot in de verre toekomst 
gefaciliteerd zou moeten worden. Dat is toegelicht in de 
visie op pagina 62. 

Nee 

2 Fietsenstallingen onder de grond uitbreiden, alles gaat toch open, Dank voor uw reactie. Er wordt een plan gemaakt voor het 
uitbreiden van de fietsenstallingen bij het station. Het 
uitbreiden van de bestaande ondergrondse fietsenstalling 
is een zeer realistische optie. 

Nee 

 

M 

Nr. opmerking antwoord aanpassing 

    

1 Wat een ambitieuze plannen! Dat wordt nog wat de komende 
jaren.  
Ik ben voor de Goede Vrienden. Busstation op een andere plek. 
Zeker geen bussen door de Lange Herenstraat. Dat is krankzinnig. 
Dit moet een mooie woonstraat blijven/worden.Ik woon met 
plezier in de Beynesflat  maar het fijnstof van de bussen ligt nu al 
ruim op de vensterbanken dus de bussen wat verder weg zou 
geweldig zijn.  

De aan- en afrijroutes voor bussen worden nog nader 
onderzocht, in combinatie met een keuze voor de plek van 
het toekomstige busstation. 

Nee 

2 De Beyneshal weg is ook een prettig vooruitzicht en het lelijke dak 
van de parkeergarage een mooie binnentuin! Dan kijken wij als 
flatbewoners eindelijk op iets mooiers uit dan de bussen en de 
verloedering van heden.  
Succes met deze ingewikkelde klus. 

Dank voor uw reactie. Nee  

 

N 

Nr. opmerking antwoord aanpassing 

    



1 Een punt van aandacht in dit alles: in uw visie worden fietsers en 
voetgangers veelal samen genoemd waar het gaat om 
toegankelijkheid en veiligheid. Hierbij gaat u voorbij aan het feit 
dat onveiligheid voor voetgangers tegenwoordig helaas met name 
vanuit de hoek van de fietsers komt. Van de auto's hebben ze 
weinig last, die houden zich aan de weg. Fietsers daarentegen 
beschouwen ook het trottoir als hun territorium, met het gevolg 
dat je daar als voetganger flink moet opletten, wil je het vege lijf 
behouden. Zeker in het stationsgebied is dit het geval, vandaar 
mijn dringende verzoek dit in uw visie mee te nemen. 

Dank voor uw reactie. U benoemt een terecht punt, dat 
verder zal worden meegenomen in de fase dat we 
toekomen aan de inrichting van de openbare ruimte. 

Nee  

 

O 

Nr. opmerking antwoord aanpassing 

    

1 Plan ziet er uitmuntend uit. In dit plan wordt een fiets tunnel 
voorgesteld. Een optie is om de auto's door een tunnel of boven 
viaduct te sturen. Dit kan de doorstroming en rust ten goede 
komen. Het zal waarschijnlijk duurder zijn maar zie  het als een 
lange termijn investering. 

De mogelijkheden voor een autotunnel zijn onderzocht en 
afgevallen vanwege de lastige inpasbaarheid en de hoge 
kosten. Dat is toegelicht in de visie op pagina 62. Een 
viaduct voor de auto is niet nader onderzocht vanwege de 
zware infrastructurele uitstraling in het beschermd 
stadsgezicht die de barrièrewerking van de 
Bolwerkenroute naar onze mening verder zou versterken. 

Nee  

 

P 

Nr. opmerking antwoord aanpassing 

    

1 Vanwege het beperkt aantal karakters/tekens dat via dit formulier 
kan worden ingediend is de zienswijze van platform Bus-kruit 
(mede namens Wijkraad Binnenstad, Wijkraad Vijfhoek Raaks 
Doelen, Wijkraad Welgelegen en Wijkraad Rozenprieel) per mail 
verzonden aan stationsgebied@haarlem.nl. 

Waarvoor dank (zie voor beantwoording onderdeel E) Nee 

 

Q 

Nr. opmerking antwoord aanpassing 



    

1 Het sterk terugdringen van het verkeer op de N200 is heel 
belangrijk. Al het autoverkeer snijdt bij wijze van spreken de stad 
in twee delen waarbij een flink deel van dat verkeer op weg is 
naar Bloemendaal c.s. Tunnel onder de stad net als bij Utrecht, 
Maastricht of Den Haag? Er moet echter worden vermeden dat er 
een 'waterbed' effect optreedt waarbij het N200 autoverkeer dan 
maar elders door de stad rijdt om de westzijde te bereiken. 
Bijvoorbeeld via de Lange Herenvest of via de Schalkwijkerstraat. 
Veel succes, ik blijf het volgen. 

Dank voor uw reactie. Het terugdringen van het 
autoverkeer op de N200 wordt door de gemeente verder 
onderzocht in het kader van het stadsbrede 
mobiliteitsbeleid. De tunnel die u in uw reactie noemt 
wordt niet haalbaar geacht wegens de hoge kosten en de 
lastige inpasbaarheid van de in- en uitgangen van de 
tunnel. Dat is toegelicht in de visie op pagina 62. 

Nee  

 

R 

Nr. opmerking antwoord aanpassing 

    

1 Dat er (op termijn) werk wordt gemaakt van het troosteloze 
stationsgebied juich ik toe. Ik wil hierbij echter wel een aantal 
opmerkingen plaatsen, te weten: 
 - het is begrijpelijk dat de woontoren niet gesloopt kan worden. Is 
het echter mogelijk om de uitstraling van de gevels van het 
gebouw beter in te passen in de nieuwe sfeer van het 
stationsgebied? 

Het is in principe aan de particuliere eigenaren zelf om 
initiatief te nemen voor het aanpassen van de gevels.  

Nee  

2 - wat zijn de gevolgen voor de bewoners van aangrenzende 
straten voor wat betreft het busverkeer bij de verschillende 
busstation-varianten? Is het mogelijk hierover meer specifieke 
informatie te verstrekken om daar grote verontwaardiging en 
boosheid van betrokkenen (waar wij toe behoren) te voorkomen? 

De verkeerscirculatie in het gebied (waaronder aan- en 
afrijroutes van de bussen) worden in een afzonderlijke 
vervolgstudie (dus niet de eerder genoemde studie naar 
optimaliseren van he openbaar vervoer tussen Haarlem, 
Schiphol en Amsterdam) nader onderzocht door de 
gemeente en de provincie. Deze hangen samen met de 
keuze voor de plek en het type busstation in de toekomst. 
Wanneer daarover meer bekend is wordt de omgeving 
hierover geïnformeerd. 

Nee  

 

S 

Nr. opmerking antwoord aanpassing 



    

1 Een geweldige oplossing zou het verdiepen (ondertunnelen) van 
de N200 zijn vanaf bijvoorbeeld de Friese Varkenmarkt tot aan 
Schotersingel. Hierdoor ontstaat een prachtig historisch park met 
ruimte voor fietsers en voetgangers. 

Dat is een (te) kostbare oplossing die niet goed inpasbaar 
is vanwege de ruimte die de in- en uitgangen innemen 
binnen het beperkte profiel. Dat is toegelicht in de visie op 
pagina 62. 

Nee  

 

T 

Nr. opmerking antwoord aanpassing 

    

1 Als bewoner van de Bolwerken ben ik erg blij om te zien de 
connectie tussen het station & de bolwerken en vermindering 
verkeer N200. Ik zou graag meer ambitie zien op: 
- N200 dit is nu een enorme barriere en gevaarlijk voor kinderen 
om over te steken. een tunnel zou een goede oplossing zijn 

Dank voor uw reactie. In het kader van het 
mobiliteitsbeleid studeert de gemeente verder op 
oplossingen voor de N200. De oplossing van een tunnel is 
onderzocht maar afgevallen omdat deze oplossing te duur 
is en lastig in te passen. Dat is toegelicht in de visie op 
pagina 62. 

Nee  

2 - lightrail naar Amsterdam zuidas/schiphol: deze verbinding is nu 
onder de maat en met toekomstige groei van mensen uit 
Amsterdam moet er echt een betere verbinding gaan komen, 

Inmiddels is door de provincie Noord-Holland, de 
Vervoerregio Amsterdam, gemeente Amsterdam en 
gemeente Haarlem (samen met overige gemeenten in de 
regio) een onderzoek gestart naar HOV op de corridor 
Haarlem-Amsterdam/Schiphol waarin de routes naar 
station Haarlem worden meegenomen. Onderzoek naar 
de mogelijkheden, routes en fasering voor tram of lightrail 
maakt hier ook deel van uit. 

Nee  

 

U 

Nr. opmerking antwoord aanpassing 

    

1 Hele mooie onderdelen verwerkt in deze visie. Persoonlijk zou ik 
minder verkeer op de n200 graag zien. Bijv. Door met name in de 
zomer, met p en r de stranden te ontsluiten, bijv. Bij de Ikea. Elke 
6 minuten een trein om dit te bereiken. 

Dank voor uw reactie. De mogelijkheden om het 
autoverkeer op de N200 ten noorden van het station te 
verminderen worden meegenomen in de uitwerking van 
het Haarlemse mobiliteitsbeleid. 
 

Nee  



2 Ook de fietsen uit noord op 1 of 2 plekken onder de weg door is 
een mooie en veilige manier, maar dan met oog op het veilig en 
schoon houden van zo’n tunnel. 

Dank voor uw reactie. De mogelijkheden voor een 
fietstunnel worden onderzocht in het project voor het 
uitbreiden van de fietsenstallingen bij het station. 

Nee  

3 Een gebouwde busstation klinkt donkerder en bedompter dan 
een overdekte in de buitenlucht. 

Dank voor uw reactie. Uw punt van zorg nemen we mee in 
de volgende fase. In de visie staat ter inspiratie alvast een 
referentiebeeld van het nieuwe centrale busstation in 
Breda. 

Nee  

 

V 

Nr. opmerking antwoord aanpassing 

    

1 Het stationsplein is lelijk. oplossingen zijn . Gebouwen weg ,meer 
groen en bij de bushaltes zitplaatsen en overkapping. 

Dank voor uw reactie. Een hogere kwaliteit van de 
openbare ruimte met meer groen en meer comfort voor 
OV-reizigers zijn belangrijke uitgangspunten in de visie. 
Het weghalen van gebouwen is geen uitgangspunt. Het 
vervangen, al dan niet renoveren, van de bestaande 
bebouwing van het Berensteyncomplex is nadrukkelijk wel 
meegenomen in de visie.  

Nee  

 

W 

Nr. opmerking antwoord aanpassing 

    

1 Ik vind het uitstekend dat de architectuur van de nieuwbouw met 
het oude centrum gaat passen. Ook goed meer ruimte voor de 
fiets en een toekomstige tram. 

Dank voor uw reactie. Nee  

2 Helaas vind ik de visie niet ambitieus genoeg om de mobiliteit in 
de N200 aan te pakken. De bevolking en bezoekers in en rond 
Haarlem gaan alleen mar groeien en de meeste auto’s moeten via 
de N200 rijden. Dat verpest de levenskwaliteit en ik vrees dat dan 
is het niet mogelijk om deze visie te realiseren. Ik zou in de visie 
willen zien een meer prominente plek voor het verbeteren van 
het autoverkeer achter het station (met een tunnel of het bouwen 
van alternatieve wegen). 

De mogelijkheden om het autoverkeer op de N200 achter 
het station een minder prominente plek te geven worden 
door de gemeente verder onderzocht in het kader van het 
mobiliteitsbeleid. 

Nee  



 

X 

Nr. opmerking antwoord aanpassing 

    

1 In het plan mis ik aandacht voor groen. Het gaat alleen maar over 
bouwen en waar heeft de natuur een plek? Steeds meer mensen 
zijn en worden gebonden aan hun woonplaats doordat er meer 
wordt thuisgewerkt. Steeds meer mensen willen de natuur in. 
Groen zien en ervaren. De groene plekken zijn beperkt en moeten 
uitgebreid worden, ook omdat ze de stad koeler houden met het 
stijgen van de temperaturen (opwarming aarde) Wij mensen zijn 
vergeten dat wij onderdeel zijn van de natuur en dat in de natuur 
zijn ons gezonder en gelukkiger maakt. De natuur zou daarom op 
1 moeten staan. Vooral bomen zijn essentieel. Ik zie daar in de 
plannen van Haarlem niets over terug. Vergroenen is mijn 
dringende verzoek aan jullie zodat ook de beperkte natuur en 
groene gebieden die er zijn niet ten onder gaan aan de drukte.  
 

Het hart van de visie wordt gevormd door 5 ambities die 
in de ogen van de gemeente allemaal even belangrijk zijn. 
Een van de ambities is dat het stationsgebied duurzaam 
wordt op alle fronten. Dat betekent dat een groene 
klimaatadaptieve inrichting deel uitmaakt van de 
toekomstige ontwikkeling. 
Om verder invulling te geven aan de ambitie ‘duurzaam op 
ieder vlak’ zal de gemeente een plan van aanpak  maken 
voor de verduurzaming en vergroening van het 
stationsgebied, in relatie tot de transformatie van het 
gebied. 
 

Nee  

2 Wij wonen direct achter het station en de plannen hebben dus 
veel impact op ons. Het Kennemerplein is het eerste dat mensen 
zien als ze de stad inrijden. Een visitekaartje zou het daarom 
moeten zijn. Het ziet er beter uit dan een paar jaar terug ivm de 
fietsenstalling maar sommige huizen zien er verloederd uit en 
verloederen elk jaar meer. Heel zonde.  

Dank voor uw reactie. In de visie vindt u terug dat we het 
belangrijk vinden dat de ruimtelijke kwaliteit ook ten 
noorden van het station wordt doorgezet. Op welke 
manier precies wordt nader onderzocht in een volgende 
fase. 

 

3 Samenvattend : veel meer groen en natuur in de stad en wat er al 
is in goede staat houden en weer in goede staat brengen. 

Dank voor uw reactie. 
Om verder invulling te geven aan de ambitie ‘duurzaam op 
ieder vlak’ zal de gemeente een plan van aanpak  maken 
voor de verduurzaming en vergroening van het 
stationsgebied, in relatie tot de transformatie van het 
gebied. 

 

 

Y 

Nr. opmerking antwoord aanpassing 



    

1 De aandacht voor de bereikbaarheid van het station voor fietsers 
én voetgangers uit Haarlem Noord is heel belangrijk. Een 
fietstunnel is een goed idee. Is die dan ook voor voetgangers?  

Het is nog onbekend of de tunnel ook voor voetgangers is. 
Wel is de wens opgenomen dat de barrièrewerking van de 
N200 zou moeten afnemen waarmee voetgangersroutes 
kunnen worden verbeterd. De mogelijkheden om het 
autoverkeer op de N200 ten noorden van het station te 
verminderen worden meegenomen in de uitwerking van 
het Haarlemse mobiliteitsbeleid. 

Nee 

2 Ook de aanpak van die lelijke bebouwing met de sporthal en 
kantoren is een goed idee. Het is toch de lelijke puist van de 
binnenstad.  

De herontwikkeling van het Beresteyncomplex maakt 
uitdrukkelijk deel uit van de plannen. 

Nee 

3 De verplaatsing van bussen naar andere plekken in de stad, 
begrijp ik. Het busstation is veel te druk. Maar hoe zijn dan de 
verbindingen tussen de verschillende OV-plekken? 
 

Inmiddels is door de provincie Noord-Holland, de 
Vervoerregio Amsterdam, gemeente Amsterdam en 
gemeente Haarlem (samen met overige gemeenten in de 
regio) een onderzoek gestart naar HOV op de corridor 
Haarlem-Amsterdam/Schiphol waarin de routes naar 
station Haarlem worden meegenomen. Het onderzoek is 
eerst op hoofdlijnen en is in dit stadium (nog) niet bedoeld 
om een heel nieuw lijnennetwerk voor de regio te 
ontwerpen. Het station blijft uiteraard goed met de bus 
bereikbaar. 

Nee  

4 Waar ik me wat zorgen over maak, is de verblijfsfunctie van (een 
deel van) het Stationsplein. Het is Stationsplein is nu één grote 
hangplek waar regelmatig een flinke wietwalm hangt, en wordt 
gebruikt door straatverkopers die dag in dag uit reizigers lastig 
vallen, en door skaters (die veel herrie maken en voetgangers 
belagen). Hoe moet dat straks? Wat heb je aan een mooi plein als 
het niet veilig en comfortabel voelt omdat het wordt ingenomen 
door alcoholisten, hangjongeren, straatverkopers en 
herriemakers? 

Dank voor uw reactie. De visie gaat uit van een 
aangename verblijfsruimte in de vorm van een 
binnenstadsplein in de eindsituatie. Hieraan gekoppeld 
wordt een programma dat tot stand komt op basis van 
een uit te voeren gebiedsconcept. De gemeente wil samen 
met vastgoedeigenaren uit het gebied en Haarlemse 
ondernemers een onderzoek te doen naar identiteit voor 
het gebied en bijpassend programma en functies. 

Nee  

 

Z 

Nr. opmerking antwoord aanpassing 



    

1 Wat goed om het stationsplein aan te pakken, er zijn namelijk 
veel kansen die nu nog onbenut worden. 
Er wordt gezegd dat het Kennemerplein toegankelijker wordt 
gemaakt voor de fietsers en voetgangers door bijvoorbeeld een 
fietstunnel. Ik vroeg me af of er ook gedacht is aan een 
autotunnel zoals bij de Spaarndammerbuurt/houthavens is 
gedaan in Amsterdam. Door de auto's door de tunnel te laten 
rijden kan het park bij de bolwerken worden uitgebreid en 
kunnen de voetgangers en fietsers ongestoord door het park aan 
komen rijden op het station. Ook is het een mooie plek voor de 
Haarlemmers om in de zomer verkoeling te zoeken en draagt 
uitbreiding van dit park ook bij aan de opvang van het 
toekomstige regenwater. 

Dank voor uw reactie. De mogelijkheden van een 
autotunnel zijn globaal onderzocht maar afgevallen 
vanwege de lastige inpassing van de in- en uitgangen van 
de tunnel en de hoge kosten. Dat is toegelicht in de visie 
op pagina 62. 

Nee  

 

AA 

Nr. opmerking antwoord aanpassing 

    

1 Heb uw filmpje bekeken en tot mijn verbazing niets over rolstoel 
gebruikers. Wordt hier met het vernieuwen van het station en 
omliggend gebied rekening gehouden? Het zou zeer wenselijk 
zijn. 

Uiteraard wordt de stationsomgeving toegankelijk voor 
mensen die slecht ter been zijn of van een rolstoel gebruik 
maken. Dit vindt de gemeente erg belangrijk en wordt 
meegenomen op het moment dat een ontwerp wordt 
gemaakt voor het herinrichten van de openbare ruimte. 

Nee  

 
 

AB 

Nr. opmerking antwoord aanpassing 

    

1 Prachtige ideeën! 
De drukte verminderen op de N200 (qua auto’s en meer vrijheid 
voor fietsers en voetgangers) (een gedeeltelijke tunnel aan 
noordkant station?) heeft wat mij betreft een prioriteit even als 
waar kan het stations gebied ‘groener’ maken. 

Dank voor uw inbreng. 
De mogelijkheden om het autoverkeer op de N200 ten 
noorden van het station te verminderen worden 
meegenomen in de uitwerking van het Haarlemse 
mobiliteitsbeleid. Een tunnel wordt niet verder 

Nee  



onderzocht omdat deze te kostbaar is en de 
tunnelmonden zijn lastig in te passen. Dat is toegelicht in 
de visie op pagina 62. Om verder invulling te geven aan de 
ambitie ‘duurzaam op ieder vlak’ zal de gemeente een 
plan van aanpak  maken voor de verduurzaming en 
vergroening van het stationsgebied, in relatie tot de 
transformatie van het gebied. 

 

AC 

Nr. opmerking antwoord aanpassing 

    

1 Betreffende het concept 'goede vrienden' voor de plaatsing van 
een nieuw busstation aan de oostzijde van het station wil ik graag 
mijn zorg uiten over hoe bussen in een dergelijke situatie moeten 
manoeuvreren. 
Zoals met de huidige opzet al is gebleken zijn de bochten te krap 
bemeten waardoor aan de oostkant bussen niet tegelijk erin en 
eruit kunnen rijden. De westkant zijn de bochten ook zo smal 
bemeten dat ze bij de uitrit de scheiding tussen het fietspad en de 
weg al kapot rijden en ietsje verderop het stoplicht regelmatig 
aangetikt werd. 
Gezien de drukte van de n200 lijkt het mij niet wenselijk dat de 
bussen die vanuit het zuiden komen en weer terug moeten 
komen dit via de noordkant over de n200 doen. Ook ruimte om te 
keren lijkt mij er niet te zijn. 
 
Naast dit roep ik u op om de architecten te instrueren rekening te 
houden met dat er bussen gaan rijden, geen mini’s. Net zo goed 
als dat we weten dat er altijd fietsers zijn die afsnijden, is het net 
zo met bussen dat die bochten breed moeten nemen. 
Tevens lijkt het mij dat 'goede vrienden' erg complex gaat worden 
qua doorstroom. De continue aanstroom van bussen kruist direct 
de looproute van de mensen naar het station. De huidige opzet 

Dank voor uw reactie. De verkeerscirculatie (aan- en 
afrijroutes voor bussen en de benodigde 
manoeuvreerruimte) wordt door de gemeente samen met 
de provincie Noord-Holland nog verder onderzocht. In een 
afzonderlijke studie (dus niet de eerder genoemde studie 
naar de corridor Haarlem-Schiphol/Amsterdam). 
 

Nee  



geeft aanrijdende bussen de gelegenheid deze uitstap looproute 
te vermijden. Wegrijden is niet helemaal ideaal maar nog altijd 
beter dan het continue kruisen met de looproute. 

 

AD 

Nr. opmerking antwoord aanpassing 

    

1 Een tram naar Amsterdam en Schiphol is echt een geweldig idee! 
Dat zou echt fantastisch zijn.  

Dank voor uw inbreng. Inmiddels is door de provincie 
Noord-Holland, de Vervoerregio Amsterdam, gemeente 
Amsterdam en gemeente Haarlem (samen met overige 
gemeenten in de regio) een onderzoek gestart naar HOV 
op de corridor Haarlem-Amsterdam/Schiphol waarin de 
routes naar station Haarlem worden meegenomen. Ook 
de mogelijkheden, routes en fasering voor een 
toekomstige tram of lightrail worden hierin meegenomen. 

Nee  

2 Ook de fietstunnel voor fietsers vanuit Haarlem noord zou super 
fijn zijn.  

Dank voor uw inbreng. Nee  

3 Meer groen op het stationsplein heeft de voorkeur. Het is nu, met 
alle bussen en het jaren 70 complex geen fijne plek om te zitten. 
Het ruikt er niet fris en het is er stoffig door de bussen en 
uitlaatgassen. Geen fijne plek om even buiten in de zon te zitten 
terwijl je een broodje eet en op je trein wacht. Het is daarnaast 
ook gewoon een heel lelijk visitekaartje voor Haarlem.  

Dank voor uw inbreng. In de visie is opgenomen dat de 
pleinruimte een aangename verblijfsplek moet worden als 
entree van de binnenstad.  
Om verder invulling te geven aan de ambitie ‘duurzaam op 
ieder vlak’ zal de gemeente een plan van aanpak  maken 
voor de verduurzaming en vergroening van het 
stationsgebied, in relatie tot de transformatie van het 
gebied. 

Nee  

4 Een extra overdekte fietsenstalling is geen overbodige luxe. Dank voor uw inbreng. In de visie wordt uitgegaan van het 
uitbreiden van de huidige ondergrondse fietsenstalling; 
daarvoor is inmiddels een project gestart. 

Nee  

 

AE 

Nr. opmerking antwoord aanpassing 

    



1 Allereerst complimenten voor de visie en de manier waarop jullie 
dit communiceren. Volgens mij iets prachtigs waarop we kunnen 
bouwen.  

Dank. Nee 
 

2 Mijn voorkeur heeft ‘goede buren’ om de bussen van het plein af 
te houden en zo meer ruimte voor overige zaken. 

Dank voor uw inbreng. Nee  

3 Jullie noemde n200, die drukker wordt voor verkeer. Mogelijk kan 
er gedacht worden over iets onder de grond voor doorgaand 
verkeer vanaf de snelweg naar west haarlem / bloemendaal. Of zij 
gaan via deze weg, of via afslag haarlem zuid. Als je dit verkeer 
betere alternatieven geeft, hoeven ze niet door de stad te rijden.  
Nogmaals, bedankt voor dit prachtige initiatief. Jullie kunnen trots 
zijn. 

Dank voor uw inbreng. Uw suggestie om een tunnel aan te 
leggen, hebben we onderzocht en is afgevallen. De 
oplossingen bleken erg duur te zijn en moeilijk inpasbaar 
vanwege de ruimte die de in- en uitgangen van de tunnel 
nodig hebben binnen het bestaande profiel. Dat is 
toegelicht in de visie op pagina 62. Wel wordt verder 
onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om het 
autoverkeer op de N200 te verminderen, in het kader van 
het gemeentelijk mobiliteitsbeleid. Om doorgaand verkeer 
door de stad te minimaliseren en sluipverkeer door de 
wijken te voorkomen wordt er gezorgd voor een goede 
hoofdontsluitingsstructuur. Om deze hoofdstructuur goed 
vorm te geven wordt ingezet op de Velserverbinding om 
doorgaand verkeer door Haarlem een alternatief te bieden 
en een onderzoek naar de doorstroming/bereikbaarheid 
van de Oudeweg (N200) in combinatie met het 
Kennemerplein en Amsterdamsevaart/Gedempte 
Oostersingelgracht. Bij het Kennemerplein (N200) is de 
wens om het doorgaand oostwest autoverkeer te 
ontmoedigen en de noord-zuid verbinding voor fietsers te 
verbeteren.  

Nee  

 

AF 

Nr. opmerking antwoord aanpassing 

    

1 Ik hoop, dat er ook aan gehandicapten gedacht wordt!!! Anders 
kom ik dan het stationsgebouw niet meer eens uit als de wegen te 
lang zijn. Er zijn zo veel treinstationen in NL, die niet voor 

Dank voor uw inbreng. Er wordt rekening gehouden met 
toegankelijkheid voor iedereen. 

Nee  



gehandicapten geschikt zijn, Arnhem (veel te lange wegen), 
Utrecht, enz. - je kan niet meer eens een fiets huren op het 
station behalve een OV-fiets en toeristen hebben geen OV-
Chipkaart... denk aan ons, a.u.b. - laat ons ook mobiel blijven en 
van het station direct een fiets kunnen huren... en niet te lange 
wegen maken, want veel mensen (en alle bevolking wordt altijd 
maar ouder) kunnen niet goed lopen! 

 

AG 

Nr. opmerking antwoord aanpassing 

    

1 Wat is bijzondere hoge laagbouw? Alinea: Nieuwbouw kenmerkt 
zich ... 
Is dat laagbouw van twee of drie etages? Wordt dat bedoeld? 
Of is dat zo hoog als de achterliggende oude panden? 
(Herenstraat). 

Met bijzondere hoge laagbouw bedoelen we bouwblokken 
van 4 tot 8 lagen hoog met een klassieke opbouw in drie 
delen: plint, tussendeel en bovenbouw/dak. Het 
voormalige V&D-gebouw is daar een huidig Haarlems 
voorbeeld van, maar ook voorbeelden uit het verleden 
zoals het Spaarnestadgebouw aan de Nassaulaan en de 
Kleine V&D vallen onder deze definitie. Het zijn gebouwen 
die in schaal groter zijn dan de losse woon- en 
winkelpanden in de binnenstad, maar nog steeds goed 
passen op de plek en prominenter zijn vanwege hun 
ligging en functie. Wat we willen benadrukken is dat we 
niet op zoek zijn naar ‘echte’ hoogbouw in de vorm van 
losse torens of gebouwen die los van de ruimtelijke 
context tot stand komen. 

Nee  

 

AH 

Nr. opmerking antwoord aanpassing 

    

1 Mooi hoor! Goed dat het lelijke plein eens wordt aangepakt. 
Houd vooral de menselijke maat in gedachten en beperk de 
dominantie van al de grote bussen zoveel mogelijk! 

Dank voor uw inbreng. Nee  

 



AI 

Nr. opmerking antwoord aanpassing 

    

1 Goedendag, 
Waar ik op dit moment van het Covid virus niet kan inschatten is 
de ontwikkeling van het OV. In uw visie neemt dat toe, maar wat 
als de tendens van thuiswerken wordt gecontinueerd? 
Op dit moment zie ik vrijwel lege bussen in Haarlem. 
Ik hoop dat dat gaat veranderen, maar ik moet de komende jaren 
afwachten hoe zich het OV gaat ontwikkelen. 
 

Inderdaad maken op dit moment minder mensen gebruik 
van het openbaar vervoer, zoals trein en bus. Toch is de 
verwachting van zowel NS als de provincie dat, na de dip 
als gevolg van Corona, het aantal reizigers in het openbaar 
vervoer weer gaat stijgen. Ook de gemeente zet in op een 
groei van het openbaar vervoer. Haarlem groeit en de 
bedoeling is dat meer mensen meer gebruik gaan maken 
van het openbaar vervoer en minder van de auto. Op dit 
moment is de verwachting dat in 2025 het aantal reizigers 
weer op het niveau is van 2019. Voor 2040 zijn de 
verwachtingen van aantallen reizigers gelijk gebleven. 
Specifiek voor Haarlem is nog de grote en groeiende 
pendel richting Groot-Amsterdam. Deze groei willen we 
zoveel mogelijk met OV opvangen, wat nog eens een extra 
opgave voor het OV betekent. 

Nee  

2 Bovendien mag de auto ook niet geheel worden weggecijferd. Zelf 
reed ik jaren 's ochtends om 05.00 Haarlem uit en vele waren met 
eigen vervoer onderweg naar de industriegebieden in Amsterdam 
en Halfweg. Bedrijven waar mensen om 04.00 en 0.500 beginnen 
met werken en op een tijdstip dat er geen OV is. 

Dank voor uw inbreng. Uiteraard is het de bedoeling dat 
de stad, en ook het centrum, bereikbaar blijft voor 
mensen die van de auto afhankelijk zijn. 

Nee  

 
 

AJ 

Nr. opmerking antwoord aanpassing 

    

1 Eens met de voorstellen nav de mobiliteitsopgaven (pg 92), ze zijn 
prima, dwz: 
- meer hoogwaardige fietsenstallingen bij het station; 
- betere fietsroute naar Haarlem Noord - sterke voorkeur voor 
tunnel vanaf het Frans Halsplein; 

Dank voor uw inbreng. Nee  



- betere fiets en wandelroutes naar het centrum; 
- nieuw busstation in Haarlem-Nieuw Zuid; 
- nieuwe busroutes. 

2 Bij het concreet uitwerken van de plannen voor het 
stationsplein/busstation graag zoveel mogelijk open ruimte laten. 
Volbouwen is geen kunst. Van open ruimtes word je blij en voel je 
je vanzelf welkom geheten door de stad. 

Dank voor uw inbreng. Het creëren van grote open 
ruimten in de Haarlemse binnenstad op zich is geen doel 
van de visie. De ruimtelijke beleving wordt voor een groot 
deel bepaald door goede verhoudingen tussen open 
ruimte, flankerende bebouwing en de kwaliteit van de 
inrichting van de openbare ruimte. Het gaat erom een 
goed geprogrammeerde pleinruimte te creëren in de 
juiste verhoudingen ten opzichte van de gevraagde functie 
en de plek in de historische binnenstad. Daarom is een van 
de doelstellingen het scheiden van een busplein en een 
verblijfsplein. 

Nee  

 
 

AK 

Nr. opmerking antwoord aanpassing 

    

1 De ontwikkelvisie 'Goede buren' spreekt mij aan. Het is open en 
overzichtelijk. Als reiziger loop je zonder problemen van de trein 
naar de bus. De overkapping voelt, in tegenstelling tot een 
overdekt busstation, meer onderdeel van de omgeving. Je kunt 
snel van A naar B. Wie weet nog even in de zon zitten in het 
stationspark terwijl je in de gaten kunt houden of je bus er aan 
komt.  

Dank voor uw inbreng. Nee  

2 Ook kijken we als jong Haarlems gezin uit naar meer groen 
rondom het station. Zoals de visie nu beschreven wordt ziet het er 
uit als een prettige plek om van Haarlem Noord naar de 
Binnenstad te wandelen/ fietsen. Alsof Bolwerk doorloopt in een 
stationspark. Niet groots zoals de steden die benoemt werden in 
de voorbeeld afbeeldingen. Maar intiem en overzichtelijk met 
grootse mogelijkheden. 

Dank voor uw inbreng. 
Om verder invulling te geven aan de ambitie ‘duurzaam op 
ieder vlak’ zal de gemeente een plan van aanpak maken 
voor de verduurzaming en vergroening van het 
stationsgebied, in relatie tot de transformatie van het 
gebied. 

Nee  



 
 

AL 

Nr. opmerking antwoord aanpassing 

    

1 Ik ben voor het concept goede vrienden. Vooral omdat bussen het 
aangezicht van een mooie stadsentree bederven. Zo kan het 
stationsplein een prachtige en levendige entree worden naar het 
centrum vd stad.  

Dank voor uw inbreng. Nee 

2 Ook de evt tram niet een te voorname rol geven op het 
stationsplein.  

Dank voor uw inbreng. Het voordeel van een tram kan zijn 
dat deze bijna naadloos kan worden ingepast in de 
openbare ruimte, zoals op gras of in aan te leggen 
plaveisel. In de visie is een referentiebeeld van een plein in 
Bordeaux opgenomen ter inspiratie. Uiteraard is het de 
bedoeling dat de stationsomgeving ook goed functioneert 
zonder tram. Het is nog niet zeker of er een tram komt en 
in ieder geval zat dat nog lange tijd duren. 

Nee  

3 Voetgangers, fietsers in combinatie met een levendige 
groenvoorziening, stadslandbouw?, en gebouwen die passen bij 
het historische aangezicht van de stad zijn  de belangrijkste 
ingrediënten. 

Dank voor uw inbreng. Nee  

 
 

AM 

Nr. opmerking antwoord aanpassing 

    

1 Hi, ik ben blij dat jullie vooruit gekomen zijn met de visie en er een 
beter beeld op hebben. Ik vind het nog wel jammer dat ik nergens 
lees dat er een tunnel zou kunnen komen voor verkeer van bus of 
de N200. Er is qua ontwikkeling van ondertunneling veel te doen, 
in Noorwegen bijvoorbeeld waar ze het hele land doorkruisen 
met een nieuwe snelweg (met kosten van 41 miljard) of in de VS 
waar ze bezig gaan met tunnelen onder drukke steden zoals Los 

Dank voor uw inbreng. Er komt geen tunnel voor 
busverkeer of autoverkeer van de N200. De inpassing is 
lastig in verband met de ruimte die de tunnelmonden 
innemen in het bestaande profiel en daarnaast het is een 
te dure oplossing. Dat is toegelicht in de visie op pagina 
62. De voorbeelden die u noemt in de VS (Boston ook 

Nee  



Angeles, dit door bedrijven zoals de Boring Company die er voor 
zorgen dat boren goedkoper, beter en sneller worden in de 
toekomst (nu al wat innovaties zoals electrische boren en minder 
slijtage, maar meer zal nog komen). Ik snap dat de kosten dan wel 
hoger zullen zijn maar dit betaald zich dan af in de lange termijn. 
Ik denk dat het de volgende generatie echt zou helpen als er nu 
beslist wordt voor de echt langere termijn, in plaats van de middel 
lange termijn. Nou, success er verder mee, en bedankt. 

trouwens) zijn interessant, maar van een andere schaal en 
invloed dan in het Haarlemse voorbeeld van de N200. 

 
 

AN 

Nr. opmerking antwoord aanpassing 

    

1 Iets wat ik nog enorm mis in dit concept is de toevoeging van 
groen. Het zou een aangename plek worden zowel aan de noord 
als zuidkant van het station als er wat groen te vinden is in plaats 
van een leeg plein. 

Het is inderdaad de bedoeling om meer groen toe te 
voegen rondom het station. Vergroening van de 
stationsomgeving is dan ook een van de uitgangspunten in 
de visie. Om verder invulling te geven aan de ambitie 
‘duurzaam op ieder vlak’ zal de gemeente een plan van 
aanpak  maken voor de verduurzaming en vergroening van 
het stationsgebied, in relatie tot de transformatie van het 
gebied. 

Nee 

 
 

AO 

Nr. opmerking antwoord aanpassing 

    

1 Goedendag, graag reageer ik hierbij op de plannen voor het 
stationsgebied. Fijn dat er veel aandacht is voor de voetganger en 
fietser en dat er plannen zijn het autoverkeer op de N200 te 
verminderen. Dit juichen wij van harte toe. Als bewoner van het 
gebied breng ik graag nog twee punten onder de aandacht:  

Dank. 
 

Nee  

2 1. Tweerichtingenfietspad op de Jansweg - in de huidige situatie is 
de oostzijde van het station vanuit Noord voor fietsers alleen 

De gemeente Haarlem realiseert zich dat de aan- en 
afrijroute naar het station voor fietsers over de Jansweg 

Nee  



bereikbaar door een omweg via de westelijke tunnel en de Lange 
Herenstraat. Velen nemen toch de kortste weg en fietsen tegen 
het verkeer in op het smalle fietspad door de oostelijke tunnel. 
Ook is de oostelijke tunnel niet berekend op voetgangerverkeer 
richting noord-oost (dan moet je twee keer de busbaan 
oversteken). Wat beide tot gevaarlijke situaties kan leiden.  
Ik realiseer me dat de ruimte onder de oostelijke tunnel beperkt 
is, maar als er ruimte gemaakt kan worden voor een 
tweerichtingen fietspad op de Jansweg en door de oostelijke 
tunnel, dan zou dat veel schelen voor de bereikbaarheid van het 
gebied ten noord- en zuid-oosten van het station. 

ongelukkig is. De bedoeling is dat daar in de toekomst 
verandering in komt. Mogelijk komt daar meer ruimte 
voor als de parkeergarage en Beyneshal herontwikkeld 
wordt. 

3 2. Bereikbaarheid van het station vanaf het gebied zuid-oostelijk 
van het station - in de huidige situatie is het station en de 
fietsenstallingen aan westzijde niet goed bereikbaar vanuit zuid-
oostelijke richting (Spaarne/Parklaan).  
Ik reis bijna dagelijks met de vouwfiets en trein. Om met de fiets 
bij de hoofdingang van het station te komen is niet mogelijk. Ik 
kom uit de Parkstraat (niet Parklaan) en dan moet ik officieel 
oversteken en een kleine 200 meter lopen. Klinkt wat verwend, 
maar ga maar eens dagelijks daar met de fiets in de hand het 
laatste stuk lopen. Ik zie het om me heen: in de praktijk wil 
iedereen de trein halen en zoveel mogelijk gebruik maken van de 
fiets. Ben je toch weer sneller thuis. Dus fietsen al die 
(vouw)fietsers een klein stukje over de busbaan tot de ingang van 
het station. Dit is niet wenselijk. Het is gevaarlijk en verboden. Het 
is irritant voor de buschauffeurs. Fietsers houden zich ook liever 
aan de regels. Ik denk dat alle partijen zeer gebaat zouden zijn bij 
een tweerichtingenfietspad van de Jansweg naar de Kruisweg, 
vlak vóór het station langs. Het gebruik van de vouwfiets is de 
laatste jaren sterk toegenomen, ik zie het dagelijks in de trein.  
 
Wellicht dat de aanleg van een tweerichtingen fietspad rond het 
station een oplossing kan zijn voor beide problemen en de 

Dank voor uw inbreng. Een goede fietsbereikbaarheid is 
onderdeel van de nadere uitwerking. Er wordt ook 
onderzocht op welke manier het overdekt (mogelijk 
ondergronds) fietsparkeren kan worden uitgebreid in de 
toekomst. Het ligt voor de hand dat nieuwe fietsroutes 
hierop gaan aansluiten.  

Nee  



bereikbaarheid per fiets van de verschillende fietsenstallingen en 
het station kan vergroten. Dat lost meteen het probleem van de 
beperkte ruimte onder de oostelijk tunnel op: aan de stationszijde 
van de tunnel is daarvoor voldoende ruimte, waardoor er aan de 
andere kant van de tunnel (waar nu het fietspad is) ruimte komt 
voor een voetpad). Een veilige oversteekplaats naar het fietspad is 
dan natuurlijk nog wel noodzakelijk. 
 
Ik hoop dat u hier iets mee kunt. Indien nodig licht ik mijn ideeën 
graag nog mondeling toe. 

 
 

AP 

Nr. opmerking antwoord aanpassing 

    

1 Wat ik mis (of ik heb er overheen gelezen) is de invulling van de 
kiss and ride. Hierin is het mijns inziens belangrijk dat het goed 
bereikbaar is, veilig voor alle partijen (dus niet zoals nu dat 
voetgangers die net zijn afgezet vlak voor het stoplicht de straat 
over gaan steken) en de doorstroming niet beperkt wordt.  

De bedoeling is om in de toekomst kiss- en ride 
voorzieningen de concentreren aan de noordzijde van het 
station.  

Nee  

2 Ook zou ik het fijn vinden als er een betere optie komt voor het 
stallen van 'afwijkende' fietsen zoals fietsen met een kinderzitje of 
bakfietsen. Meer fietsenstallingen zoals gepland is cruciaal naar 
mijn mening. Ook het vergroten van de veiligheid en doorstroom 
van de oversteek voor fietsers vanuit Haarlem Noord vind ik een 
erg goed streven. 
 

Bij de geplande uitbreiding van het aantal fietsenstallingen 
zal rekening worden gehouden met bijzondere fietsen, 
zoals bakfietsen of fietsen met een krat of kinderzitje. 

Nee  

3 Ivm veiligheid en aantrekkelijkheid zou ik op basis van deze 
informatie kiezen voor de optie van goede vrienden voor het 
stationsplein. De aanblik van bussen op het plein is niet echt een 
fijne eerste indruk van de stad voor dagjesmensen, en het 
verplaatsen van het busstation naar de overkant van de straat 

Dank voor uw inbreng. Nee  



geeft ook meer vrijheid om het plein veilig en aantrekkelijk in te 
richten. 

 
 

AQ 

Nr. opmerking antwoord aanpassing 

    

1 Fijn dat het stationsgebied wordt aangepakt, het kan zeker veel 
beter worden gemaakt. De grootsheid van de plannen geven het 
idee dat de plannen veel te kostbaar worden en de uitvoering 
heel lang zal zijn. Ik lees niets over het opvangen van deze risico's.   
 

De realisatie van de visie is een plan van de lange adem en 
de gemeente zal de kosten inderdaad niet alleen kunnen 
dragen. Daarom wordt samengewerkt met de 
vastgoedeigenaar, de provincie en de regio.  

Nee  

2 Mijn voorkeur heeft variant "Goede vrienden". Door het 
verplaatsen van het busstation naar het UWV gebouw komt meer 
plaats op het stationsplein; de ontwikkeling is makkelijker door de 
duidelijke scheiding tussen private vastgoedontwikkeling en 
publieke ontwikkeling (van het busstation).  

Dank voor uw inbreng. Nee  

3 Over de ambities: 
* reizigers bewegen zich moeiteloos en snel: Haarlem zou zich 
niet te veel moeten richten op het faciliteren van zoveel mogelijk 
reizigers, maar ook moeten inzetten op het verminderen van alle 
mobiliteitsbewegingen. Belangrijkste oorzaak is de scheve 
verdeling van werkgelegenheid tussen Amsterdam en de regio 
(waaronder Haarlem). Veel meer moeite moet worden gestoken 
in het corrigeren daarvan, want anders blijft de stroom 
reizigers/forenzen groeien ten koste van Haarlems' financiën, 
openbare ruimte en milieu. Een tramverbinding versterkt die 
beweging alleen maar en is bovendien heel inflexibel. Kan worden 
gekeken naar innovatievere vormen zoals automatische bussen?  

Inderdaad is de stroom reizigers in de ochtendspits de 
stad uit veel groter dan andersom. Haarlem zet daarom in 
op het vergroten van het aantal arbeidsplaatsen en 
daarnaast op gedragsveranderingen die leiden tot 
minderreizen en minder reizen in de spits. maar gezien de 
verwevenheid van woon-werknetwerken en de relatief 
hoogopgeleide bevolking in Haarlem is het niet realistisch 
om nu uit te gaan van minder vervoersbewegingen in de 
toekomst. Inmiddels is door de provincie Noord-Holland, 
de Vervoerregio Amsterdam, gemeente Amsterdam en 
gemeente Haarlem (samen met overige gemeenten in de 
regio) een onderzoek gestart naar HOV op de corridor 
Haarlem-Amsterdam/Schiphol waarin de routes naar 
station Haarlem worden meegenomen. Er wordt ook 
gekeken naar de mogelijkheden voor een toekomstige 

Nee  



tram of lightrail of andere innovatieve vormen van 
vervoer.  

4 * voorrang voor voetgangers en fietsers: de verkeerslichten aan 
de Bolwerkzijde kunnen al snel/direct worden bijgesteld om 
fietsers en voetgangers voorrang te geven. Dit kan meer files en 
reistijd voor het autoverkeer opleveren en dat is juist de 
bedoeling: autogebruik ontmoedigen of in ieder geval minder 
aantrekkelijk maken dan fiets en OV;  

De wens is doorgaand autoverkeer te verminderen en de  
Langzaam Verkeersstroom van noord naar zuid (en 
andersom) betere doorstroming te bieden. De regeling 
van de verkeerslichten kan hierbij betrokken worden.  

Nee  

5 * Bolwerk en binnenstad komen samen: graag een noord/zuid 
fietsverbinding over de Jansweg, maak daar bijv nog een 
doorgang onder het spoor op maaiveld hoogte aan de 
stationszijde. Dat scheelt ook veel fietsverkeer op de kruisweg. 
Een fietstunnel is duur, liever meer stallingsruimte onder de 
grond.  

De mogelijkheden voor een extra of bredere 
onderdoorgang onder het spoor worden onderzocht maar 
zijn, in verband met de monumentale status van het 
stationsgebouw, beperkt. 

Nee  

6 *  levendige plek voor iedereen: veel groen en goede verlichting; 
voorkom graag een overdaad aan snackfood-achtige zaken 

Dank voor uw inbreng. Nee  

7 * Duurzaam op elk vlak: veel groen waaronder bomen die ook 
oud en groot mogen worden. Duurzaam is ook een bebouwing die 
de tand des tijds in ontwerp kan doorstaan en niet na 50 jaar 
moet worden afgebroken zoals de huidige bebouwing, dat is zeer 
milieu-onvriendelijk (en kostbaar). Graag terughoudendheid met 
nieuwe, moderne concepten en ontwerpen.  
Succes met de verdere uitwerking 

Dank voor uw inbreng. In de visie brengen we nadrukkelijk 
de ambitie naar voren dat nieuwe bebouwing goed moet 
worden ingepast in de historische binnenstad met 
voldoende functionele flexibiliteit om lang mee te gaan. 

Nee  

    

 

AR 

Nr. opmerking antwoord aanpassing 

    

1 Mooi om te zien dat er nagedacht wordt over de toekomstige 
mobiliteit en woongenot in Haarlem. 

Dank voor uw inbreng. 
 

Nee  

2 Wat betreft de herinrichting is het belangrijk om rekening te 
houden met: 

Het is niet de bedoeling om bij het station een 
parkeergarage te realiseren of te continueren voor 
bezoekers van het centrum. De bedoeling is juist dat 

Nee  



- Parkeergarage, zodat bezoekers vervolgens bus, tram, 
electrische leenfiets of lopend de stad in gaan. 

bezoekers eerder/verder buiten het centrum op de fiets of 
in de bus stappen. Voor de huidige bewoners die gebruik 
maken van de parkeergarages, blijft deze mogelijkheid 
bestaan. 

3 - Fiets/voetgangers tunnel creeren bij N200 ivm veiligheid voor 
fietsers en voetgangers. Doorstroming autoverkeer op N200 zal 
hierdoor ook verbeteren 

De mogelijkheden van een fietserstunnel, mogelijk ook 
voor voetgangers, worden onderzocht. 

Nee  

4 - Tram: electrisch ivm CO2 reductie is essentieel. Ook dient er 
rekening te worden gehouden met trilling en geluidsoverlast. Met 
name oude panden in de stad en verzakkingsproblemen moeten 
worden voorkomen! 

Duurzaam vervoer is een uitgangspunt en trillingen (en 
verzakkingsproblemen) worden zo veel mogelijk 
vermeden. Samen met de provincie en de regio 
onderzoekt de gemeente de mogelijkheden voor een tram 
in de toekomst. Voorlopig is het nog niet zo ver dat 
daarover een besluit wordt genomen. 

Nee  

5 - Laagbouw past beter bij de uitstraling van het station het het 
gebied erom heen ipv flatgebouw. 

Uitgangspunt is de visie is zogenaamde ‘hoge laagbouw’. 
Met hoge laagbouw bedoelen we bouwblokken van 4 tot 
8 lagen hoog met een klassieke opbouw in drie delen: 
plint, tussendeel en bovenbouw/dak. Het voormalige 
V&D-gebouw is daar een huidig Haarlems voorbeeld van, 
maar ook voorbeelden uit het verleden zoals het 
Spaarnestadgebouw aan de Nassaulaan en de Kleine V&D 
vallen onder deze definitie. Het zijn gebouwen die in 
schaal groter zijn dan de losse woon- en winkelpanden in 
de binnenstad, maar nog steeds goed passen op de plek 
en prominenter zijn vanwege hun ligging en functie. Wat 
we willen benadrukken is dat we niet op zoek zijn naar 
‘echte’ hoogbouw in de vorm van losse torens of 
gebouwen die los van de ruimtelijke context tot stand 
komen. 

Nee  

    

 

AS 

Nr. opmerking antwoord aanpassing 

    



1 In de visie wordt aangegeven dat de voetganger en de fietser 
voorgang.  
Daar ben ik als voetganger, met een visuele beperking, erg blij 
mee omdat ik afhankelijk ben van het openbaar vervoer. 
Benoemd wordt ook dat de oversteek voor fietsers vanuit 
Haarlem Noord veiliger gemaakt wordt. De voetganger wordt hier 
niet genoemd. De oversteek is nu erg onoverzichtelijk en 
gevaarlijk. Je ziet en hoort de fietsers niet aankomen vanaf het 
Frans Halsplein en ze komen met hoge snelheid de bocht om. 
Ook de oversteek even verderop bij de spoorbrug is  
onoverzichtelijk en gevaarlijk. De oversteek naar het stoplicht is 
het merendeel versperd door de fietsers die daar staan voor de 
oversteek.  

Dank voor uw inbreng. Het is inderdaad de bedoeling de 
oversteek voor zowel fietser als voetganger te verbeteren. 
Het station moet veilig en toegankelijk zijn voor iedereen. 

Nee 

2 Het zou erg fijn zijn als er meer nadruk gelegd wordt. en dat dit 
een belangrijke ambitie wordt, dat de voetganger en fietser 
voorgang krijgen in de visie. En dan de meer nadruk op de 
voetganger met een beperking en de ouderen die veelvuldig 
gebruik maken van het openbaarvervoer en dat het 
stationsgebied voor deze doelgroep toegankelijk is en veilig voelt.  
Verder vindt ik de visie over de toekomst van het stationsgebied 
helder en ik hoop dat we een mooi, toegankelijk en veilig 
stationsgebied krijgen. 

De visie beoogt dat het stationsgebied primair het domein 
van voetganger en fietser wordt. 

Nee  

    

 

AT 

Nr. opmerking antwoord aanpassing 

    

1 Hoi gemeente Haarlem, wij wonen op de jansweg met onze 2 
kleine kinderen. als het busverkeer door de jansweg toeneemt, en 
helemaal als dat vanaf het station richting de stad is (dan komen 
ze dicht langs ons huis), dan betekent dat voor ons (nog) meer 
lawaai, fijnstof en trillingen en een onveilige straat voor onze 
deur. Nu komen er sinds kort al een paar dubbeldekkers voor ons 

Leefbaarheid is een belangrijk punt bij iedere ruimtelijke 
ontwikkeling in de stad. Ondanks de verwachte toename 
van het verkeer is het uiteraard niet de bedoeling om de 
Jansweg zo in te richten dat je er niet meer kunt wonen. In 
de visie is een inspiratiebeeld van de Breestraat in Leiden 
opgenomen van een mogelijke nieuwe situatie die 

Nee  



huis langs, en rijden de bussen harder dan toegestaan, mocht het 
busverkeer toenemen dan kan hier niet meer gewoond worden. 
In elke toekomstvisie lijkt het erop dat het busverkeer door de 
jansweg zal toenemen, tot meer dan 100 bussen per uur. We 
begrijpen dat er keuzes gemaakt moeten worden, en we zijn zelf 
ook erg pro-OV (daarom wilden we dichtbij het station wonen). 
Echter kan je dan in de Jansweg niet meer wonen en zal de 
bestemming van de woningen moeten worden aangepast. We 
gaan graag hierover met jullie in gesprek, om te bespreken wat de 
mogelijkheden zijn. Met vriendelijke groeten, Andre en Fannie 

ruimtelijke kwaliteit combineert met het faciliteren van 
OV-verkeer. De oplossing zit met name in de herinrichting 
van de openbare ruimte en de snelheid van het 
voorbijrijdende busverkeer. 

    

 

AU 

Nr. opmerking antwoord aanpassing 

    

1 Dank voor de mogelijkheid om als bewoner hierop te reageren! Ik 
ben erg blij met de insteek om alle routes voor OV, fietsen en 
wandelen goed de ruimte te geven en veiligheid te borgen. Daarin 
heb ik uit dit plan ook alle vertrouwen dat daar iets goed uit gaat 
komen.  

Dank voor uw inbreng. Nee  

2 Ik mis in het plan nog de concrete toepassing van vergroening; 
iets dat zowel klimaatadaptie als leefklimaat kan verbeteren. In de 
beelden zie ik veel boomspiegels, kleine stukjes groen tussen alle 
verharding in. Terwijl juist op dit grote plein veel waterberging en 
verkoeling kan worden gerealiseerd! Ik hoop dat jullie inspiratie 
hiervoor kunnen halen uit het Van Orlyplein bij Station Sloterdijk 
in Amsterdam. Hier is de verhouding groen vs grijs in mijn ogen 
een stuk meer 'future proof'.  

Dank voor uw inbreng. U brengt terecht een interessant 
punt naar voren dat we graag meenemen in de fase 
waarin we de openbare ruimte concreter gaan 
vormgeven. Om de juiste verhouding groen (en 
blauw)/grijs, de uitstraling en de programmering te 
bepalen zullen we nog verder moeten studeren op zaken 
als het toekomstig gebruik van het plein, de historische 
context en de manier waarop functies in de gebouwen 
contact maken met de pleinruimte. 

Nee  

3 Ook het aanzicht van de oude kantoorpanden kan je letterlijk 
vergroenen. In plaats van een volledig nieuw gebouw te bouwen 
(niet duurzaam), kan je werken met het bestaande pand en de 
exterieur een nieuwe groene jas geven. Dit kan ook veel kosten 

De gemeente gaat in overleg met de vastgoedeigenaar 
over de toekomst van het pand. Zowel renovatie als 
volledige nieuwbouw passen kunnen met een of meerdere 

Nee  



besparen als je werkt met kabels en klimplanten. Parkeergarage 
De Kamp is hiervoor een goed voorbeeld. Ik hoop met al mijn hart 
dat jullie deze ideeën meenemen. Als jullie nog vragen hebben, 
hoor ik het graag. 

modellen worden verenigd. We zullen hier in een 
volgende fase verder een keuze in maken. 
Om verder invulling te geven aan de ambitie ‘duurzaam op 
ieder vlak’ zal de gemeente een plan van aanpak  maken 
voor de verduurzaming en vergroening van het 
stationsgebied, in relatie tot de transformatie van het 
gebied. 

    

 

AV 

Nr. opmerking antwoord aanpassing 

    

1 Natuurlijk kun je wel de N200 verlaagd aanbrengen. De traverse 
Dieren (gelderland) van de N348 kan hierbij als prima inspiratie 
dienen. Een verlaagde weg zodat het kruisende verkeer 
onderlangs geleid wordt biedt voor het wandel en fietsverkeer de 
mogelijkheid bovenlangs via de bolwerken te passeren. Waarom 
wordt een verlaagde bak als onmogelijkheid weergeven in de visie 
is totaal onduidelijk omdat het voorbeeld er immers in Dieren al 
is. 

In de visie besteden we ruime aandacht aan de 
barrièrewerking van de N200. Een tunnel is onderzocht 
maar heeft teveel ruimte nodig binnen het krappe profiel 
en is bovendien erg kostbaar. Dat is toegelicht in de visie 
op pagina 62. U haalt een interessant voorbeeld aan van 
de traverse bij NS-station Dieren. Gelegd naast de 
Haarlemse situatie zult u zien dat in Haarlem veel minder 
ruimte is aan weerszijden van een in te passen traverse. Er 
is bijvoorbeeld geen ruimte voor een parallelweg. De 
traversebak zou voor de direct aanwonenden een grote 
impact hebben vanwege de korte afstand tot de huizen. 
Verder zou het OV geen gebruik kunnen maken van de 
weg omdat er geen ruimte is om vanuit het station op de 
N200 te komen omdat paralellelwegen niet zijn aan te 
sluiten.  

Nee  

    

 

AW 

Nr. opmerking antwoord aanpassing 

    



1 Indrukwekkend! Mijn persoonlijke voorkeur gaat uit naar Goede 
vrienden. Voornamelijk hoop ik dat het bouwwerk uit de jaren 70 
kan worden vervangen door bouwstijl die past in de binnenstad 
en duurzaam is. 

Dank voor uw inbreng. herontwikkeling van het 
Berensteyncomplex is nadrukkelijk de bedoeling en dan 
wel op een manier die veel beter bij de Haarlemse 
binnenstad past. Uitgangspunt is de visie is daarom 
zogenaamde ‘hoge laagbouw’. Met hoge laagbouw 
bedoelen we bouwblokken van 4 tot 8 lagen hoog met een 
klassieke opbouw in drie delen: plint, tussendeel en 
bovenbouw/dak. Het voormalige V&D-gebouw is daar een 
huidig Haarlems voorbeeld van, maar ook voorbeelden uit 
het verleden zoals het Spaarnestadgebouw aan de 
Nassaulaan en de Kleine V&D vallen onder deze definitie. 
Het zijn gebouwen die in schaal groter zijn dan de losse 
woon- en winkelpanden in de binnenstad, maar nog 
steeds goed passen op de plek en prominenter zijn 
vanwege hun ligging en functie. Wat we willen 
benadrukken is dat we niet op zoek zijn naar ‘echte’ 
hoogbouw in de vorm van losse torens of gebouwen die 
los van de ruimtelijke context tot stand komen. 

Nee  

    

 
 

AX 

Nr. opmerking antwoord aanpassing 

    

1 Allereerst, dank voor het mee kunnen lezen in de plannen. 
Als bewoner van de Lange Herenstraat schrik ik  wel van het feit 
dat in twee van de drie varianten er bussen door onze straat gaan 
rijden. Het wordt mij uit beide versies niet helemaal helder hoe ze 
exact door onze straat gaan rijden en in welke rijrichting. Kunnen 
jullie hier duidelijkheid over geven? 
Ik woon hier met twee en binnenkort drie jonge kinderen en 
ervaar nu al veel onveilige verkeerssituaties en veel zwerf/hang 
personen. 

De aan- en afrijroutes van de bussen worden in een 
afzonderlijke vervolgstudie (dus niet de reeds genoemde 
studie naar de corridor Haarlem-Schiphol/Amsterdam) 
nader onderzocht door de gemeente en de provincie. 
Wanneer daarover meer bekend is wordt de omgeving 
hierover geïnformeerd 

Nee  



2 Hoe gaan jullie bewoners meenemen in dit (voor ons) heftige 
besluit? Ik voorzie een veel drukkere straat qua verkeer, meer 
geluidsoverlast e.d. 

Net als bij het opstellen van de visie worden ook in het 
vervolgtraject informatie avonden voor omwonenden en 
belangstellenden georganiseerd. In de visie zijn op dit 
moment alleen nog de hoofdlijnen van mogelijke 
oplossingen geschetst. De uiteindelijke routing van 
busverkeer zal in grote mate afhangen van het type en de 
plek van het nieuwe busstation waarin in een volgende 
fase pas een keuze gemaakt zal worden. Op het moment 
dat concrete studies beschikbaar zijn zal de gemeente 
omwonenden vragen daarop te reageren. 

Nee 

3 Verder vraag ik me af wat er in die situaties gaat gebeuren met de 
parkeermogelijkheden in de Lange Herenstraat? Bewoners 
kunnen nu voor de deur parkeren en laden lossen. Tevens is het 
mij niet helder of de parkeergarage stationsplein blijft bestaan in 
de plannen? Wij maken als bewoner momenteel gebruik van een 
tweede vergunning middels een abonnement in die garage.  

Er zijn nog geen plannen gemaakt voor de (her)inrichting 
van de Lange Herenstraat. De parkeergarage is particulier 
eigendom. Het is nu nog onbekend of een toekomstige 
parkeergarage openbaar zal blijven en of bewoners hun 
abonnement kunnen behouden of verlengen. Wel gaat de 
gemeente er van uit dat het bezoekersparkeren op termijn 
op deze plek (grotendeels) zal verdwijnen. 

Nee 

4 Ook hebben wij ook een werkplaats in de Lange Herenstraat en ik 
ben benieuwd hoe deze bereikbaar blijft.  

Bedrijven in de Lange Herenstraat blijven uiteraard 
bereikbaar, net zoals andere bestaande werkplaatsen en 
bedrijven autoluwe delen in de binnenstad. 

Nee 

    

 

AY 

Nr. opmerking antwoord aanpassing 

    

1 Op de plek waar nu de Beijneshal en parkeer garage staat een 
grote fietsflat bouwen en de bestaande ondergrondse 
fietsenstalling verbouwen tot ondergronds bus station voor 
verlengde bussen en bovengronds zo verbouwen dat alleen wordt 
ingericht voor stadsbussen met enige overkapping dat de reizigers 
niet meer in de regen staan. Ook het oude UWV gebouw 
ombouwen tot fietsflaten daarnaast woningbouw. 

Er zijn in het traject diverse varianten bestudeerd die 
hebben geleid tot drie hoofdmodellen die nu in de visie 
zijn opgenomen. Hierin zijn verschillende aspecten 
meegewogen en is getoetst aan de vijf hoofdambities die 
leidend zijn voor de verdere ontwikkeling en vormgeving 
van het gebied. Uw suggestie richt zich uitsluitend op 
fiets- en busverkeer, terwijl de visie veel verder gaat dan 
dat en ook zaken als haalbaarheid, faseerbaarheid, 

Nee  



programmeerbaarheid en functionele invulling van de 
openbare ruimte bevat. Wij danken u hartelijk voor het 
meedenken maar zullen uw suggestie niet als een nieuwe 
variant opnemen in de visie. 

    

 

AZ 

Nr. opmerking antwoord aanpassing 

    

1 Dit keer een revisie van het stationsplein die iets langer dan een 
paar jaar houdbaar is want de huidige is niet echt een goede 
oplossing. Laat de stationsbuurt ook bereikbaar voor bewoners 
MET auto en voldoende parkeerplekken in eigen straat/buurt,  

Dank voor uw inbreng. Ons streven sluit aan bij uw wens 
om niet om de paar jaar het stationsgebied opnieuw te 
hoeven inrichten. Gemeente Haarlem zet in op ruimte 
voor de voetganger en het stimuleren van het gebruik van 
fiets en openbaar vervoer. Het project beoogt niet de 
bereikbaarheid van het stationsgebied met de auto te 
verbeteren of het aantal parkeerplekken voor auto’s te 
vergroten. 

Nee 

2 Ook voldoende openbare gratis fietsen stalling zodat de overlast 
in de buurt minder is.  

De visie voorziet in een flinke uitbreiding van de huidige 
fietsparkeercapaciteit die moet voldoen aan de stijgende 
fietsparkeerbehoefte rond het station. 

Nee 

3 Meer controle op hangjongeren, met name skaters bij het UWV 's 
avonds.  

Dank voor uw inbreng. Uw melding is gedeeld met de 
gebiedsmanager van het centrum. 

Nee 

4 Ook een snelheidslimiet controleren op de bussen op de Jansweg, 
want die rijden daar altijd te hard, waardoor er veel overlast is en 
vaak gevaarlijke situaties ontstaan. Ook chauffeurs instrueren niet 
te vaak te claxonneren want dat zorgt ook voor veel overlast met 
name in de vroege uren. 
Ook NS bussen niet laten draaien op de Jansweg als ze staan te 
wachten, geluid/stank/milieu overlast. 

Dank voor uw inbreng. Dit hebben wij in een eerder 
stadium reeds gedeeld met Connexxion. 

Nee 

5 Verder zou het geen kwaad kunnen de buurt in een nieuw jasje te 
steken. 

De visie bevat verschillende varianten met diverse 
stedenbouwkundige modellen die moeten bijdragen aan 
een prettiger binnenstedelijk woon-, werk- en 
verblijfsklimaat in de toekomst. 

Nee 



    

 

BA 

Nr. opmerking antwoord aanpassing 

    

1 Vijf ambities  
Het gebied maakt onderdeel uit van een beschermd stadsgezicht. 
Bovendien is het stationsgebouw een belangrijk monument. 
Naast de genoemde 5 ambities zou daarom een zesde ambitie 
niet misstaan. Voeg  “historische en binnenstedelijke ambiance” 
als ambitie toe.  

De historische context in ruim verwoord in de visie. Het 
stationsgebouw als belangrijk monument wordt 
nadrukkelijk genoemd als blikvanger. Daarnaast wordt 
onder ambitie 3, ‘betekenisvolle plek’, verder ingegaan op 
de context van de historische binnenstad en hoe hiermee 
om te gaan. 

Nee  

2 Ov knooppunt 
Hoewel het onderzoek naar optimalisatie van het buslijnennet in 
regionaal verband nog niet is uitgevoerd wordt gesteld dat de 
capaciteit van het busstation bij het station niet zal worden 
uitgebreid. Ook de gevolgen c.q. de (on)mogelijkheden van een 
kwalitatief hoogwaardige tram door de historische binnenstad zijn 
nog niet onderzocht. Kortom een goede onderbouwing ontbreekt 
om al tot ruimtelijke keuzes te kunnen komen. 

Er is reeds een keuze gemaakt om het de ruimte voor het 
aantal bussen op het stationsplein en op de huidige 
toeleidende routes vanuit het zuiden niet te laten groeien. 
Dat vormt het uitgangspunt voor de ontwikkelingen die in 
de visie worden beschreven. Aan de Schipholweg wordt 
gestudeerd op een nieuw busstation dat noodzakelijk is 
om de groei van het openbaar vervoer op te vangen en 
tegelijkertijd het centrum en het Stationsplein te ontzien. 
Inmiddels is door de provincie Noord-Holland, de 
Vervoerregio Amsterdam, gemeente Amsterdam en 
gemeente Haarlem (samen met overige gemeenten in de 
regio) een onderzoek gestart naar HOV op de corridor 
Haarlem-Amsterdam/Schiphol waarin de routes naar 
station Haarlem worden meegenomen. Ook onderzoek 
naar de mogelijkheden, routes en fasering voor een tram 
of lightrail maakt daarvan deel uit. Vooruitlopend daarop 
is vast rekening gehouden met boogstralen van een tram 
als een van de inpassingseisen voor nadere ontwikkeling 
op het Stationsplein. Op grond hiervan ligt voldoende vast 
om de varianten nader uit te werken in de volgende fase. 

Nee  



3 Bolwerk en binnenstad komen samen  
Van de ambitie “Bolwerk en binnenstad komen samen” komt in 
de visie weinig terecht. Voor het doorgaande verkeer op de N200 
wordt geen oplossing voorzien (een tunnel is inderdaad 
onmogelijk en ongewenst). Verder neemt de druk op het 
Kennemerplein van auto’s nog verder toe. De visie schrijft: “Aan 
de noordzijde krijgen de kiss & ride, deelauto’s en een kiss & ride-
voorziening de ruimte, omdat het station daar via het 
Kennemerplein en de N200 per auto goed bereikbaar is”. “Ook is 
het denkbaar dat NS-bussen, bij calamiteiten of werkzaamheden 
op het spoor, aan de noordzijde halteren”. Een aantrekkelijke 
inrichting van het Kennemerplein voor voetgangers en fietsers is 
daarmee een illusie.  

De mogelijkheden voor de N200 worden door de 
gemeente Haarlem nader onderzocht als onderdeel van 
het mobiliteitsbeleid.  
Om doorgaand verkeer door de stad te minimaliseren en 
sluipverkeer door de wijken te voorkomen wordt er 
gezorgd voor een goede hoofdontsluitingsstructuur. Om 
deze hoofdstructuur goed vorm te geven wordt ingezet op 
de Velserverbinding om doorgaand verkeer door Haarlem 
een alternatief te bieden en de 
doorstroming/bereikbaarheid van de Oudeweg (N200) 
wordt onderzocht in combinatie met het Kennemerplein 
en Amsterdamsevaart/Gedempte Oostersingelgracht. Bij 
het Kennemerplein (N200) is de wens om het doorgaand 
oostwest autoverkeer te ontmoedigen en de noord-zuid 
verbinding voor fietsers te verbeteren.  

Nee  

 Drie varianten  
Er worden drie varianten genoemd voor de herinrichting van het 
gebied tussen het station en de Lange Herenstraat. Er wordt in de 
visie niet toegewerkt naar een voorkeur. Met de inspraakreacties 
die in juni zijn gegeven op dezelfde varianten is niets gedaan 
(Ambities en mogelijkheden stationsgebied Haarlem).  

In een volgende fase worden keuzes gemaakt voor een 
variant in samenwerking met de vastgoedeigenaar en 
overige stakeholders. 

Nee  

 Neem Nieuwstad als uitgangspunt 
Keer zoveel mogelijk terug naar het stratenpatroon van het plan 
Nieuwstad. Het betreft de negentiende-eeuwse stadsuitbreiding 
aan de noord- en noordoostzijde van Haarlem. Neem de 
historische rooilijnen van de bouwblokkenstructuur van de 
Nieuwstad als uitgangspunt bij het herstel van de enorme fout die 
in 1973 is gemaakt.  

We zijn het met u eens dat een nieuwe invulling van het 
gebied meer recht moet doen aan de plek in de 
historische binnenstad het geval is. In hoofdstuk 3 van de 
visie wordt daarom het belang van een betekenisvolle plek 
onderstreept met schatplicht aan de context van de 
historische binnenstad. In een volgende fase worden 
keuzes gemaakt voor een variant in samenwerking met de 
vastgoedeigenaar en overige stakeholders. daarna wordt 
een stedenbouwkundig plan gemaakt.  

Nee  

 Gemeente neem regie 
De gemeente neemt een veel te afwachtende houding aan. De 
gemeente Haarlem zou als primair belanghebbende de regie in 

De gemeente ne provincie hebben regie genomen door 
eerst gezamenlijk een integrale visie voor transformatie 
van het gebied op te stellen. Op basis van een 

Nee  



handen moeten nemen en met de direct betrokken partijen (de 
provincie Noord-Holland, NS, ProRail en vastgoedeigenaren) een 
juridisch bindende samenwerkingsovereenkomst, gevolgd door 
een realisatieovereenkomst, moeten sluiten. 

vastgestelde visie kunnen afspraken worden gemaakt en 
overeenkomsten worden gesloten ten aanzien van het 
vervolg.  

    

 

BB 

Nr. opmerking antwoord aanpassing 

    

1 In vervolg op mijn eerdere reactie het volgende:  
* OV punt Schalkwijk een goede  en noodzakelijke ontwikkeling,  
De noodzakelijke aanleg van een metro is te vrijblijvend.  
* Bij nader inzien zijn de plannen voor het stationsplein met: goed 
huwelijk, of goede buren of goede vrienden een verslechtering, 
door de veelvormigheid. Het huidige gebouw van goede 
architectonische kwaliteit renoveren. Die huidige 
stationspleinwand heeft veel meer kwaliteit door zijn hoogte in 
relatie tot het plein dan het voorgestelde. Dat voorgesteld boet in 
aan openbare ruimte. Maak werk van 
https://www.priestmangoode.com/moving; 

De visie is niet bedoeld of geschikt om een besluit af te 
dwingen over de komst van railvervoer in de vorm van een 
tram, lightrail of zelfs metro. Planvorming hieromtrent is 
onderdeel van een breder, en reeds opgestart, regionaal 
onderzoek. Met de visie sorteren we hierop voor door in 
elk model de ruimte benodigd voor een tram/lightrail mee 
te nemen in het ontwerp. 
 
Het behouden en renoveren van het bestaande 
Berestyncomplex heeft niet de voorkeur. De maat en 
uitstraling van de pleinruimte en bebouwing passen niet 
bij de context van de Nieuwstad in de historische 
Haarlemse binnenstad. Dit wordt door veel Haarlemmers 
en bezoekers zo ervaren. Daarom gaan we juist uit van 
een maat en schaal die beter bij de plek in de stad passen. 
Hiertoe hebben we uitgangspunten opgenomen in de 
visie. De gemeente is met de vastgoedeigenaar in gesprek 
om te komen tot een optimaal stedenbouwkundige plan. 

Nee  

    

 

BC 

Nr. opmerking antwoord aanpassing 

    



1 OV en fietsen zijn allemaal leuk. Maar denk bij de herinrichting 
ook voor de auto en vergeet niet dat wegen Prinsen Bolwerk en 
Staten Bolwerk belangrijk zijn voor de doorstroming van 
autoverkeer en de bereikbaarheid van Haarlem. Veel 
Haarlemmers werken ook buiten de stad en moeten reizen met 
de auto. 

Dank voor uw inbreng. Toekomstige oplossingen voor de 
herinrichting of zelfs andere rol voor de N200 kunnen 
nooit los worden gezien van autoverkeersstromen door de 
stad. Wel zijn we van mening dat het primaat in de 
openbare ruimte rond het station zou moeten liggen bij 
voetgangers, fietsers en het openbaar vervoer. Er wordt 
daarom naar oplossingen gezocht om deze 
vervoersmodaliteiten beter te faciliteren, waarbij we de 
rol van de auto in het algemeen niet uit het oog verliezen. 

Nee  

    

 

BD 

Nr. opmerking antwoord aanpassing 

    

1 Onderdeel van de visie is prioriteit voor langzaam verkeer. Er 
wordt gepleit om het aantal auto’s op de N200 te reduceren. Wat 
mij betreft is dat veel te vrijblijvend. Ook de toezegging dat het 
onderzocht wordt hoe dat gedaan kan worden is te vrijblijvend. Ik 
en mijn gezin, als bewoners van de patrimoniumbuurt 
ondervinden veel overlast van deze doorgaande weg. Deze visie 
doet een toenadering, maar geeft geen oplossing en te lage 
ambitie. De toekomst is juist dat de auto zoals we die nu kennen 
de stad uit gaat en met de huidige visie gaat dat te langzaam. 
Daadkracht ontbreekt. Een lange tunnel wordt als financieel 
onhaalbaar geschat. Ik stel voor dat wordt opgenomen in de visie 
dat doorgaand verkeer wordt omgeleid via een noordelijke of 
zuidelijke route en de N200 wordt afgesloten voor doorgaand 
verkeer. Een idee voor de noordelijke route zou kunnen zijn een 
tunnel onder de Jan Gijzenkade, zodat doorgaand verkeer op de 
randweg uitkomt. De zuidelijke route voor doorgaand verkeer kan 
ook via een tunnel.  

Dank voor uw suggesties. U geeft terecht aan dat het 
primaat van het gebruik van de openbare ruimte rond het 
station bij voetgangers en fietsers (en wat ons betreft oom 
het OV) zou moeten liggen. En met uw suggestie laat u 
zien dat er verschillende mogelijkheden zijn die kunnen 
bijdragen aan een oplossing om de N200 te ontzien van 
autoverkeer. We kunnen in deze fase echter nog geen 
keuze maken in de soort oplossing. Daarom focussen we 
ons voor nu op het adresseren van het probleem (de 
barrièrewerking van de Bolwerkenroute) om van daaruit 
toe te werken naar een set oplossingen. De mogelijkheden 
om het autoverkeer op de N200 ten noorden van het 
station te verminderen worden meegenomen in de 
uitwerking van het Haarlemse mobiliteitsbeleid. 
Om doorgaand verkeer door de stad te minimaliseren en 
sluipverkeer door de wijken te voorkomen wordt er 
gezorgd voor een goede hoofdontsluitingsstructuur. Om 
deze hoofdstructuur goed vorm te geven wordt ingezet op 

 



de Velserverbinding om doorgaand verkeer door Haarlem 
een alternatief te bieden en wordt de 
doorstroming/bereikbaarheid van de Oudeweg (N200) 
onderzocht in combinatie met het Kennemerplein en 
Amsterdamsevaart/Gedempte Oostersingelgracht. Bij het 
Kennemerplein (N200) is de wens om het doorgaand 
oostwest autoverkeer te ontmoedigen en de noord-zuid 
verbinding voor fietsers te verbeteren. 

2 Verder zie ik kans, gezien de beperkte openbare ruimte voor 
groen, groen te realiseren op en aan de gevels. Dit mag krachtiger 
worden weergegeven in de visie.  
Verder een mooie visie waarmee we als stad vooruit gaan. 

Dank voor uw inbreng. Groen op en aan gebouwen vinden 
we interessant en zal zeker nader worden bekeken in de 
verdere uitwerking van de visie in een volgende fase. 

Nee  

    

 

BE 

Nr. opmerking antwoord aanpassing 

    

1 Goede vrienden, variant 1 heeft mijn voorkeur. 
Alhoewel ik mij afvraag of het echt zo noodzakelijk is om extra 
horeca en winkels rondom het stationsplein te hebben. 
Het moet vooral een plek zijn waar je makkelijk kunt komen en 
gaan, niet om langdurig te verblijven (behalve voor het wachten 
op bus/tram/trein). Een park zoals Kenaupark of Ripperdapark 
zou eventueel ook voldoen. 

De bedoeling is om van het stationsplein een stadsplein en 
verblijfsplek te maken en dus meer dan alleen de 
transferplek die het nu is. Daardoor gaat het plein in de 
toekomst echt als poort of entree functioneren voor de 
binnenstad. Voorzieningen als winkels en horeca zorgen 
voor extra dynamiek en dragen daarmee bij aan de plek 
als hoogwaardige verblijfsruimte, net als groen en een 
fijne inrichting van de openbare ruimte. 

Nee. 

2 Als bewoner van de Lange Herenstraat merk ik nu al de overlast 
van de huidige situatie. 
- De scooters en autos die op volle snelheid van en naar de 
coffeeshop razen. 
- De wachtende autos met draaiende motor en muziek die bij mij 
voor de deur staan te wachten op de officieuze kiss&ride plek (bij 
de parkeergarage ingang), of luidruchtig afscheid nemen. 

De problemen die u noemt in de huidige situatie staan 
deels los van de scope van de visie. Wel is het 
uitgangspunt dat het stationsgebied als geheel in de 
toekomst veel aantrekkelijker gaat worden als bijzondere 
plek in de binnenstad dan nu. Een aantal aspecten zoals 
kiss & ride, het voorkomen van ‘enge’ of donkere plekken 
in de openbare ruimte en een goede routing van het 

Nee  



- de zwervers die al meerdere jaren onder de overkappingen van 
het Beresteijncomplex slapen en tegen de parkeergarage hun 
behoefte doen. Als ik dat zou doen, krijg ik een bekeuring voor 
wildplassen. 
De bussen door de Lange Herenstraat laten rijden lijkt mij geen 
goed plan (ja, enigszins bevooroordeeld). 
Ik merk nu al dat het huis trilt, als de bussen via Parklaan en 
Jansweg naar het stations rijden. 

busverkeer vormen uiteraard wel punten waar we in de 
toekomst mee aan de slag gaan. 

3 Door de variant met busstation onder het spoor houd je juist alle 
(gemotoriseerde) stromen bij elkaar. 
Vanaf het busstation kunnen er dan 3 trappen omhoog richting de 
treinperrons 1, 3-6 en 8 gemaakt worden. 
De tunnel is als openbare weg ook niet meer noodzakelijk, 
aangezien daar alleen bussen en taxis door mogen. Die kunnen 
prima door het busstation rijden. En als het station niet als 
eindhalte wordt gebruikt, maar halverwege een busroute wordt 
aangedaan, dan hoeven er ook niet zoveel bussen daar te staan. 
Het elektrisch opladen en pauzes van de buschauffeurs kunnen 
dan b.v. in de remise in Waarderpolder of bij station 
Spaarnwoude gedaan worden. 
De toekomstige tram kan prima voor het "ingangs"- 
stationsgebouw stoppen om passagiers uit te laten, om 
vervolgens een stukje verder de nieuwe passagiers binnen te 
laten. Of als het plein vrij moet blijven, dan rijdt de tram om het 
stationsgebouw heen via N200/Kennemerplein en draait dan 
weer de Kruisweg op (of misschien via Kenaupark naar 
Nassaulaan?) 
 
Als er dan toch behoeft is aan een verblijfsplek met horeca, dan 
zou ik dus het plein aan de westkant open laten, om daar een licht 
en zonnig plein/terras te maken. Helemaal volbouwen zal wel 
meer geld opleveren, maar de originele insteek was een prettige 
verblijfplek maken, en dus niet smalle steegjes. 

U geeft terecht aan dat de variant die u noemt belangrijke 
voordelen kan hebben voor een directe overstap. Deze 
optie gaan we daarom ook nader onderzoeken in een 
volgende fase omdat veel zal afhangen van de technische 
haalbaarheid. Wat betreft het maken van een prettige 
verblijfsplek, kunt u de visie erop naslaan dat in iedere 
variant ruime verblijfspleinen zijn opgenomen. Het 
creëren van smalle stegen vormt geen onderdeel van de 
varianten die zijn opgenomen in de visie. 

Nee  



 Waar ik me wel zorgen over maak, is de hoeveelheid extra 
bewoners die er gaan komen. Die zullen in veel gevallen ook een 
auto hebben, en dus moet er minimaal extra ondergrondse 
parkeerplaatsen komen. Maar daardoor zal ook de hoeveelheid 
verkeer toenemen, en dat gaat moeilijk worden in de 
stationsbuurt. Je ziet nu al dat het verkeer vanuit de Lange 
Herenstraat (parkeergarage Station) snel vastloopt rond spitstijd, 
doordat men lang moet wachten bij de Parklaan. 

Dank voor uw inbreng. We gaan ervan uit dat mensen die 
ervoor kiezen om in een monumentale binnenstad te 
wonen op een steenworp afstand van een belangrijk 
intercitystation minder behoefte hebben aan eigen 
autobezit. Daarnaast beschikt de gemeente over middelen 
om het aantal toegestane auto’s in de binnenstad te 
reguleren omdat de binnenstad onderdeel is van het 
parkeervergunningsgebied. De verwachting is daarom dat 
er geen ongewenste autoverkeerstoename zal 
plaatsvinden als het aantal bewoners in het stationsgebied 
verder toeneemt. 

Nee  

 Voor de Lange Herenstraatzijde hoop ik dat er alleen woningen 
komen, dit ontmoedigt het rondhangen van zwervers en 
verslaafden. 

Dank voor uw inbreng. Op dit moment valt nog niet met 
nauwkeurigheid te zeggen op welke plekken welke 
functies zullen worden gevestigd. De gemeente zal samen 
met vastgoedeigenaren uit het gebied en Haarlemse 
ondernemers een onderzoek te doen naar identiteit voor 
het gebied en bijpassend programma en functies. De 
mogelijkheden voor het toevoegen van woningen maken 
deel uit van het onderzoek. 

Nee  

 Verder hoop ik dat de huidige schitterende grote bomen rondom 
de ingang van de parkeergarage behouden blijven, en niet 
sneuvelen tijdens de bouwwerkzaamheden. 

Dank voor uw inbreng. Nee  

    

 

BF 

Nr. opmerking antwoord aanpassing 

    

1 Allereerst mijn complimenten voor de visie, het zit erg goed in 
elkaar. Hierbij nog wat aanvullingen/ aandachtspunten: 
- p 31/66/67: groen netwerk via 
Bolwerken/Kenaupark/Parklaan/Ripperdapark: dit zou ook een 
prettige wandel/hardlooproute kunnen zijn, daarnaast kan de 
Parklaan met wat aanpassingen een goede fiets Oost<->West 

Dank voor uw inbreng. We geven uw suggestie door aan 
de landschapsarchitecten van onze afdeling 
Omgevingsbeleid als inspiratie voor een eventuele 
herinrichting van de Parklaan in de toekomst. 
Inmiddels is door de provincie Noord-Holland, de 
Vervoerregio Amsterdam, gemeente Amsterdam en 

Nee  



verbinding kunnen zijn. Mijn voorstel zou zijn om het middenstuk 
van de Parklaan om te vormen tot fiets-/wandelpad. Zoals bv 
Lange Voorhout (Den Haag), Voorstraat (Willemstad). Net zoals 
mensen via Vondelpark fietsen ipv Overtoom. Verder kan dit voor 
een veiligere route kunnen zorgen richting basisschool de Kring en 
Kenamju. Parkeren moet wel anders georganiseerd worden en 
ook goed naar busroutes kijken. 

gemeente Haarlem (samen met overige gemeenten in de 
regio) een onderzoek gestart naar HOV op de corridor 
Haarlem-Amsterdam/Schiphol waarin de routes naar 
station Haarlem worden meegenomen. Aanvullend daarop 
wordt een verkeerscirculatieplan (rekening houdend met 
routes en manoeuvreerruimte voor bussen) gemaakt voor 
de stationsomgeving. 

2 - P55: busstation, nog een extra reden om dit niet als begin/eind-
station te hebben is het ‘remise’-verkeer. Op dit moment rijden er 
enorm veel bussen en connexxion auto’s tussen de remise in 
Waarderpolder en het station. De route gaat via de Parklaan langs 
basisschool de Kring. Dit ‘remise’-verkeer wordt denk ik vaak over 
het hoofd gezien, daarnaast is de omgeving niet op deze ‘remise-
route’ ingericht (geen speciale verkeerslichten, gevaarlijke 
situaties bij de basisschool). 

Dank voor uw inbreng. U roert een interessant punt aan. 
Ons uitgangspunt is dat het Stationsplein in de toekomst 
geen plek wordt waar elektrische bussen worden gestald 
om weer opgeladen te worden. In de huidige lijnenopzet 
zou dit kunnen beteken dat er nog meer ‘remiseverkeer’ 
op gang zou komen als er vervolgens in de Waarderpolder 
opgeladen zou worden. Ook vanuit dat oogpunt is het 
daarom belangrijk het aantal eindpunten op het 
Stationsplein te beperken in de toekomst. Samen met de 
Vervoerregio Amsterdam onderzoekt de provincie Noor-
Holland waar in de regio geschikte plekken zijn voor het 
opladen van elektrische bussen. 

Nee  

3 -P82-85: busstation op Jansweg: misschien al onderzocht, maar 
misschien kan er meer busstation op de Baljuwlaan (waar nu veel 
parkeergarages zitten) komen, zodat er veel bussen niet onder 
het spoor moeten, maar weer verder via de N200 kunnen rijden 
(en niet dwars door de oude binnenstad). Je zou evt ook aan 
kunnen rijden via Baljuwlaan door vanaf de Oostkant al eerder 
langs het spoor met bussen te rijden. Ik was ook blij te zien dat 
het busstation Breda als voorbeeld is gebruikt.  

Dank voor uw inbreng. In feite vormt uw suggestie 
onderdeel van nader onderzoek in de volgende fase die 
we gaan doen in de variant die u omschrijft. Overigens 
zullen er ook in zo’n variant altijd bussen door de 
binnenstad blijven rijden omdat zich daar een aantal 
belangrijke haltes bevinden. 

Nee  

4 -P84: goede vrienden met bebouwing op het huidige busplein. 
Hier ben ik een groot voorstander van, ook door het herstellen 
van de Lange Molenstraat en de broodnodige woningbouw, 
vlakbij OV (en dus geen auto’s nodig). Ideaal voor kleine 
huishoudens (starters/senioren). Wat ik wel wil aanmerken is dat 
het blok op p84 getekend tussen Lange Herenstraat en Lange 

Dank voor uw inbreng. Uw observatie klopt inderdaad. We 
hebben het langgerekte blok opgenomen ter illustratie. 
Doorwaadbaarheid van het nieuwe ‘buurtje’ is belangrijk, 
maar het kan zijn dan een nieuwe functie om meer 
oppervlak vraagt dan in de kleine bouwblokken kan 

Nee  



Molenstraat een lang blok is zonder doorgangen. Dan lijkt het me 
mooier om dat gedeelte te doen zoals op P83 (met doorgangen). 

worden gerealiseerd. Daarom hebben we een gevarieerd 
beeld naar voren gebracht in de visie in deze fase. 

5 Al met al sta ik volledig achter de visie en heeft de ‘Goede 
Vrienden-II’ (met het kleinere stationsplein) mijn voorkeur. 
Hopelijk kan er ook gekeken worden wat versneld uitgevoerd kan 
worden. Zeker nu er minder gebruik van OV in het algemeen is, is 
dit een goed moment om met werkzaamheden te beginnen. 

Dank voor uw inbreng. Nee  

    

 

BG 

Nr. opmerking antwoord aanpassing 

    

1 Als inwoners van de Stationsbuurt is het nu voor de 2e keer dat 
wij participeren bij de herinrichting van het Stationsplein en 
omgeving. Ruim 10 jaar geleden was ik (M.Mees) lid van de 
"Bewonerscommissie Stationsbuurt" (onderdeel van Wijkraad 
Binnenstad). Belangrijke aspecten waren toen "de rode loper" 
met name voor fietsers en voetgangers via de Kruisweg en de 
expliciete keuze voor afwikkelen van het busverkeer via zowel de 
Jansweg als de Kruisweg. 
Uitgaande van groei van alle typen verkeersstromen, zijn de 
knelpunten waartoe dit zal leiden geïnventariseerd. U geeft aan 
dat busroutes worden aangepast en er een busknooppunt elders 
in de stad komt. Daardoor zal geen sprake zijn van groei van het 
verkeersaanbod van de bussen op het Stationsplein. 

Hartelijk dank voor uw uitgebreide analyse en inbreng.  Nee  

2 Een evaluatie van de huidige verkeersafwikkeling rond het 
Stationsplein ontbreekt in de nota: busreizigers stappen uit vlak 
voor de oostelijke ingang van het station alle busperrons liggen 
dicht bij het station, midden tussen de beide ingangen 
al het busverkeer rijdt via de Jansweg naar het Stationsplein 
de meeste bussen verlaten het Stationsplein via de Kruisweg 
het overige verkeer rijdt in twee richtingen via de  Jansweg (taxi’s, 
personenauto’s van Connexxion, vervangend busvervoer NS, 

Een probleemanalyse inclusief een evaluatie van 
verkeerskundige knelpunten is vooraf aan het opstellen 
van de concept visie gemaakt en vastgesteld.  
Een opsomming van de knelpunten en de analyse in pdf-
vorm treft u aan via onderstaande link: 
 
https://www.haarlem.nl/stationsgebied/knelpunten/ 
 

Nee  



autoverkeer van en naar Stationsparkeergarage en de Lange 
Herenstraat) 
fietsverkeer rijdt in twee richtingen via de Kruisweg 
op de Jansweg is alleen fietsverkeer mogelijk in de richting van 
het Bolwerk, terugrijden vanaf de fietsparkeermogelijkheid 
richting de stad is officieel niet toegestaan (maar gebeurt op grote 
schaal, gezien het grote aantal fietsen dat altijd bij de oostelijke 
ingang geparkeerd staat) 

Met de input van deze probleemanalyse is gewerkt aan 
oplossingsrichtingen en is een startnotitie met 
uitgangspunten vastgesteld. Nu is een concept visie 
opgesteld met drie mogelijk varianten voor het 
stationsplein en vastgoed. In een volgende fase wordt, op 
basis van nader onderzoek en in afstemming met 
vastgoedeigenaar en stakeholders, een keuze gemaakt 
tussen de varianten.  

3 Concreet bevat uw visie voornemens voor verbetering van de 
rode loper fiets- en looproute van en naar Noord met betrekking 
tot de kruising N200, uitbreidingen en verbeteringen van het 
fietsparkeren, een verbetering / versterking van de fiets- en 
looproutes waaronder het expliciet benoemen van de 2e rode 
loper, namelijk de culturele rode loper voor fietsers en 
wandelaars via de Jansweg naar het centrum van de stad.  

Dat is juist. 
 

Nee  

4 Zoals al eerder in de afgelopen periode aangegeven in de 
participatie per mail, zijn de in de planvarianten ingetekende 
verkeerslijnen erg onduidelijk en onvolledig. Er zijn getrokken en 
gestippelde lijnen. Uitleg hiervan ontbreekt in alle legenda's. In 
alle tekeningen ontbreken op meerdere plekken een aantal 
verkeersstromen waardoor een goede beoordeling van de 
plannen feitelijk niet mogelijk is. Voorbeelden:  
Parkstraat: fietsverkeer ontbreekt 
Jansweg: fietsverkeer richting Parklaan ontbreekt 
Lange Herenstraat en Jansstraat: autoverkeer inclusief van en 
naar parkeergarage ontbreekt  
Variant "goede vrienden”: busverkeer dat het busstation verlaat 
en het fietsverkeer ter plaatse van de onderdoorgang van het 
spoor, ontbreekt 
Variant "goede vrienden”: ter plaatse van UWV gebouw en ter 
plaatse van Baljuwslaan ontstaat op de Jansweg een onmogelijke 
verkeersknoop. Er is intensief busverkeer in twee richtingen over 
de Jansweg zowel aan zuid- noordzijde van het spoor, er is 

In dit stadium gaat het om een visie die verschillende 
mogelijkheden voor het stationsplein en het vastgoed 
schetst. Het gaat dus nog niet om ontwerptekeningen of 
een volledige uitwerking. Een verkeerskundig onderzoek 
(verkeerscirculatieplan) naar aan- en afrijroutes en 
manoeuvreerruimte voor bussen zal onderdeel uitmaken 
van het vervolgonderzoek dat moet leiden tot een 
voorkeursvariant. Dit wordt een apart onderzoek en 
betreft niet de reeds genoemde studie naar de corridor 
Haarlem-Schiphol/Amsterdam. 

Nee  



fietsverkeer, er zijn voetgangers die vanuit het Stationsplein naar 
de bussen komen en gaan. Dit alles ontbreekt in het plaatje dat u 
hier schetst 
In de varianten "goede vrienden" en "goede buren, variant 2” 
gaat alle bus, taxi, connexxionpersonenverkeer en verkeer Lange 
Herenstraat in twee richtingen via de Jansweg.  

5 De planvarianten "goede vrienden" en “goed buren, variant 2” 
conflicteren met de ambitie rode culturele loper voor fietsers en 
wandelaars via de Jansweg. Ze conflicteren echter ook met de in 
2010 expliciet gemaakte keuze van een evenwichtige afwikkeling 
van het busverkeer door verschillende straten. “Goede buren 
variant 1” laat alle bussen door de Lange Herenstraat rijden. De 
variant “goede vrienden” zal een buitengewone inspanning 
vragen om dit ruimtelijk goed in te vullen, zowel direct grenzend 
aan het monumentale stationscomplex, de ligging in het 
spoorwegtalud en de ligging op in feite een “binnenterrein”, waar 
direct achtertuinen van de Parkstraat en de Ripperdastraat aan 
grenzen. Kortom de varianten "goede vrienden" en “goed buren” 
zijn voor de aan- en omwonenden een onverteerbare keuze. Wij 
begrijpen niet op basis waarvan een dergelijk keuze te motiveren 
is. Overlast ten gevolge busverkeer wordt nadrukkelijk 
geconcentreerd op plekken waar mensen aan deze 
routes/locaties wonen. 

U benoemt een gelimiteerd aantal ambities en u trekt 
resoluut de conclusie dat de planvarianten ‘goede 
vrienden’ en ‘goede buren’ hiermee conflicteren. Daar zijn 
wij het niet zonder meer mee eens. Zo is de kwaliteit van 
de Jansweg als verbinding voor voetgangers en fietsers 
naar de binnenstad als kritische succesfactor opgenomen 
voor de verdere uitwerking van de scenario’s. We zien 
deze factor nadrukkelijk als opgave en op dit moment niet 
als conflict. Het alleen benoemen van het conflict loopt 
vooruit op een mogelijke uitkomst van onderzoek in de 
volgende fase van uitwerking. Daar staan wij in deze fase 
niet achter. 
 
U beperkt verder uw standpunt tot dat van aan- en 
omwonenden. Los van het feit dat er ook positieve 
reacties van omwonenden zijn binnengekomen, gaat u 
daarmee voorbij aan het feit dat de werking van het 
station als het belangrijkste (H)OV-punt van Haarlem juist 
ook van stedelijk en regionaal belang is. Wij wegen deze 
belangen daarom ook mee in de visievorming, naast de 
belangen van de effecten op de directe omgeving. 
Daarmee ontstaat een gelaagde visie die op meerdere 
schaalniveaus dient te worden beschouwd om uiteindelijk 
tot een passende keuze te komen. 

Nee.  

 Afsluitend zijn wij van oordeel dat alleen de variant “goed 
huwelijk, variant 2” , (in onze woorden: een busstation ongeveer 
op dezelfde plek inclusief de huidige aan- en afvoerroutes) kwa 

Op basis van nader onderzoek wordt een voorkeursvariant 
gekozen. daarvoor is het nu nog te vroeg. 

Nee  



verkeersafwikkeling en directe overlast voor aan- en 
omwonenden een acceptabele oplossing is.  
 
 

6 Gezien de actuele (tijdelijke?) afname van vervoerbewegingen 
kan overwogen worden met de plannen even geen haast te 
maken. Dan kunnen ook de effecten van het busstation in 
Haarlem Zuid-Oost en het aanpassen van busroutes meegenomen 
worden. En wordt duidelijker wat de toekomstige omvang van het 
busstation moet zijn.  

Het nieuwe knooppunt Haarlem Nieuw-Zuid en 
alternatieve busroutes zijn noodzakelijk om de verwachte 
groei op te kunnen vangen. Uitgangspunt is dat het 
busstation bij station Haarlem niet in omvang zal 
toenemen, evenmin als het aantal bussen over de huidige 
toeleidende routes vanuit het zuiden. De effecten van het 
busstation in Haarlem Nieuw-Zuid (niet Zuid-Oost) en het 
aanpassen van busroutes wordt meegenomen.  
Inderdaad maken op dit moment minder mensen gebruik 
van het openbaar vervoer, zoals trein en bus. Toch is de 
verwachting van zowel NS als de provincie dat, na de dip 
als gevolg van Corona, het aantal reizigers in het openbaar 
vervoer weer gaat stijgen. Ook de gemeente zet in op een 
groei van het openbaar vervoer. Haarlem groeit en de 
bedoeling is dat meer mensen meer gebruik gaan maken 
van het openbaar vervoer en minder van de auto. Op dit 
moment is de verwachting dat in 2025 het aantal reizigers 
weer op het niveau is van 2019. Voor 2040 zijn de 
verwachtingen van aantallen reizigers gelijk gebleven. 
Daarmee blijft het zoeken naar een oplossing urgent en is 
het belangrijk juist nu de planvorming op gang te brengen 
zodat we in de toekomst met daadkracht kunnen 
handelen. Uiteraard in samenhang met de ontwikkeling 
van de mobiliteitshub Haarlem Nieuw-Zuid en het 
onderzoek naar naar HOV op de corridor Haarlem-
Amsterdam/Schiphol waarin de routes naar station 
Haarlem worden meegenomen. 

Nee  

    

 



BH 

Nr. opmerking antwoord aanpassing 

    

1 Als buurt zien we dat er iets moet veranderen in het 
Stationsgebied. De leefbaarheid kan verbeterd en de functie van 
het Stationsplein mag verlegd worden van enkel een grote 
bushalte naar een combinatie van functies waardoor meer 
levendigheid, veiligheid en diversiteit ontstaat.  
Wij willen hierbij onze zorg uiten over optie “goede vrienden”. Op 
dit moment ervaren we al veel overlast door voornamelijk bussen 
op de Jansweg (te hoge snelheid, trillingen, geluid, luchtvervuiling, 
NS bussen). We hebben ons daarom in 2019 o.a. aangesloten bij 
Actieplatform Buskruit. Wanneer het aantal bussen over de 
Jansweg verdubbeld, zal deze overlast alleen maar toenemen. Dit 
komt de leefbaarheid in de stationsbuurt niet ten goede. 
Daarbij zal een verplaatsing van het busstation voor bewoners van 
de Jansweg, Parkstraat en Ripperdastraat een dusdanig grote 
verandering betekenen dat de leefbaarheid voor hen drastisch zal 
afnemen. Wie wil er nou een busstation in de achtertuin?  

Er is nog geen keuze gemaakt voor een variant. Daarvoor 
is o.a. verkeerskundig onderzoek (verkeerscirculatieplan) 
naar aan- en afrijroutes van bussen en de benodigde 
manoeuvreerruimte noodzakelijk. Dat betreft een ander 
onderzoek dan het genoemde onderzoek naar het 
optimaliseren van de openbaar vervoerverbindingen 
tussen Haarlem, Amsterdam en Schiphol.  
Een van de succesfactoren is de wijze waarop de Jansweg 
in de toekomst kan worden vormgegeven als verbinding 
voor voetgangers en fietsers naar de binnenstad. Dit 
hebben we zo benoemd in de visie en zal een van de 
uitgangspunten vormen voor verdere planvorming. 
 
 

Nee  

2 Bezwaren: 
Bewoners met aangrenzende woningen/tuinen aan het UWV 
gebouw zullen ernstige hinder ondervinden bij de komst en de 
bouw van een busstation grenzend aan de achtertuinen. Te 
denken valt aan geluidshinder, luchtvervuiling, trillings-hinder en 
onveiligheid voor kinderen, huisdieren etc.  

Dank voor uw inbreng. Indien de uitwerking van de 
verschillende varianten leidt tot concretere planvorming 
voor de variant ‘goede vrienden’, zullen omwonenden 
nadrukkelijk nauw worden betrokken bij de uitwerking. De 
gemeente kan in dat geval concreter met u in overleg over 
mogelijke gevolgen en eventueel te nemen maatregelen 
om overlast tegen te gaan. 

Nee  

3 Overlast ten gevolgen van een enorme toename van reizigers  Dank voor uw inbreng. Zie hierboven. Nee  

4 Schade aan huizen door trillingen van bussen, 
bouwwerkzaamheden etc 

Dank voor uw inbreng. Zie hierboven. Nee  

5 Gebrek aan privacy (nu ‘s avonds en in het weekend nauwelijks 
mensen aanwezig in het gebouw, straks 24/7 mensen aanwezig 
rond onze huizen/tuinen) 

Dank voor uw inbreng. Zie hierboven. Nee  



6 Een verdubbeling van het aantal bussen over Jansweg heeft 
ernstige nadelige gevolgen voor de veiligheid en leefbaarheid van 
de bewoners 

Dank voor uw inbreng. Zie hierboven. Nee  

7 Waardedaling voor huis-eigenaren wanneer er i.p.v. een kantoor 
een busstation staat grenzend aan je huis of achtertuin 

Dank voor uw inbreng. Voor eventuele waardedalingen 
van vastgoed heeft de wetgever een planschaderegeling 
ingesteld. Deze regeling kan pas ingaan na 
inwerkingtreding van een planologische maatregel – in de 
regel als sluitstuk van een ontwikkeltraject. Momenteel 
bevindt de planvorming zich nog in een vroeg verkennend 
stadium waarmee de vraag van eventuele planschade niet 
kan worden beantwoord. 

Nee  

8 Jansweg-viaduct heeft een monumentale status met 
cultuurhistorische waarde 

In alle varianten zal met respect worden omgegaan met 
monumentaal erfgoed. 

Nee  

9 Het UWV gebouw is gezichtsbepalend, in 1988 ontworpen door 
vooraanstaand architect P. Girod. 

Voor de historische binnenstad is een inventarisatie 
gemaakt van beeldbepalende gebouwen die, naast 
aangewezen monumenten, het straatbeeld bepalen. Deze 
zijn voorzien van de aanduiding ‘orde-2’ op de 
bestemmingsplankaart. De aanduiding is tot stand 
gekomen op basis van een cultuurhistorische 
inventarisatie. Op het betreffende pand is een dergelijke 
aanduiding niet van toepassing, waarmee de gemeente 
het pand niet als beeldbepalend beschouwt. 

Nee  

10 Als buurt willen we graag betrokken zijn en blijven bij de plannen 
besluiten mbt ons woon- en leefgebied. 

Het is de bedoeling om voor het vervolgtraject opnieuw 
een klankbordgroep samen te stellen waarvoor u zich dan 
weer aan kunt melden. Zo ver is het nu nog niet. 

Nee  

    

 

BI 

Nr. opmerking antwoord aanpassing 

    

1 Compliment voor de uitgebreide visie. De ambities in de visie zijn 
duidelijk. Op de drie genoemde varianten ga ik dieper in.   
 

Het uitgangspunt is dat het aantal bussen op het 
stationsplein niet groter wordt en dat het busstation 
efficiënter en comfortabeler wordt ingericht. Dat betekent 

Nee  



Mijn indruk is, dat er bij alle drie de mogelijke varianten de 
nadruk ligt op het (gedeeltelijk) kunnen bebouwen van het (nu al 
krappe) Stationsplein. Dat het Stationsplein en de omliggende 
bebouwing aan de Zuidzijde van het plein verbetering behoeven, 
daar ben ik het mee eens. De ruimte voor de busstation functie 
dreigt wel in het gedrang te komen door andere belangen dan die 
van de reiziger. Als zeer frequent gebruiker van het Stationsplein 
en als reiziger heb ik maar één doel: zo goed en zo snel mogelijk 
van de trein naar de bus of fiets (en straks tram, daar ben ik een 
groot voorstander van) te komen, zo mogelijk enigszins 
comfortabel. 

dat er in ieder geval ‘bebouwing’ bij komt in de vorm van 
overkappingen, zitgelegenheden en groen. Het verder 
bebouwen van het busstation is geen uitgangspunt voor 
de visie en de ruimte voor de bus komt dus niet in het 
gedrang. Vanuit stedenbouwkundig oogpunt is het 
belangrijk dat het plein in de toekomst veel meer wordt 
dan alleen een transferplek. Daarbij hoort een betere 
verhouding tussen pleinruimte en bebouwing en een 
betere aansluiting in maat, schaal en uitstraling bij de 
historische binnenstad van Haarlem. 
 

2 Variant Goede vrienden valt voor mij daarom direct af: het 
busstation zo ver verplaatsten en zo uit het zicht zetten van het 
station, dat is niet in het belang van de reizigers.  

Bij de variant goede vrienden bevindt het busstation zich 
onder de sporen waardoor een directe verbinding met de 
sporen een optie is. 

Nee  

3 Bij de varianten Goed huwelijk en Goede buren zijn de belangen 
van de reizigers wel beter gewaarborgd.  
Graag zie ik deze varianten verder uitgewerkt, waarbij ik de 
busstation functie dan graag meer centraal zie staan. 

Op basis van een verdere uitwerking en onderzoek van 
alle drie de varianten wordt uiteindelijk een keuze 
gemaakt. De functie van het busstation en de OV-reiziger 
in het algemeen vormen hierin uiteraard centrale 
elementen. 

Nee  

    

 

BJ 

Nr. opmerking antwoord aanpassing 

    

1 Hierbij reageer ik, namens naschoolse opvang Prins Heerlijk waar 
eigenares mevrouw M. Wigleven met haar gezin ook woont, op 
de concept integrale visie Stationsgebied Haarlem 2020-2040. 
Prins Heerlijk heeft sinds 2003 een vestiging aan het Prinsen 
Bolwerk 11. Het pand is een Rijksmonument en ligt in een gebied 
dat is aangewezen als beschermd stadsgezicht. Het is een prettige 
plek waar mevrouw Wigleven met plezier een kinderdagverblijf 
op de begane grond heeft. Prins Heerlijk wil het kinderdagverblijf 
graag uitbreiden naar de bovenliggende verdiepingen van het 

Wij zijn het met u eens dat de Bolwerkenroute in de 
toekomst veel aantrekkelijker zou kunnen worden 
gemaakt. Daarom wordt in het kader van het gemeentelijk 
mobiliteitsbeleid verder gekeken naar de toekomst van de 
N200. 

Nee  



pand. Daarbij is het van groot belang dat er sprake is van een 
gezonde en prettige leefomgeving waarin de kinderen fijn kunnen 
spelen. Door het vele (zware) verkeer dat langs haar vestiging rijdt 
en de verzakkingen aan het monumentale pand staat deze 
gezonde en prettige leefomgeving dagelijks onder druk.  

2 In de concept integrale visie wordt aangegeven dat de 
verkeersintensiteiten van het autoverkeer op de Bolwerken 
verlaagd moeten worden. Die inzet steunt Prins Heerlijk van 
harte. We constateren echter dat dat al enige tijd de inzet is en 
dat dat tot nu toe nog weinig concreet resultaat heeft opgeleverd.  
Al in de visie voor de binnenstad uit 2003 werd de ambitie 
uitgesproken om de Bolwerken autoluw te maken. Ook in de 
Structuurvisie openbare ruimte: duurzaam ontwikkelingsmodel 
Mobiliteit en Ruimte Haarlem 2040, staan de volgende relevante 
passages. 
 
“Om het profiel van Haarlem als bezoekstad te versterken maken 
we een kwaliteitssprong in een groter centraal stedelijk gebied 
met een sprong over de Bolwerken, de Herensingel, de 
Leidsevaart, de zuidelijke Vesten en het Spaarne. In dit centraal 
stedelijk gebied is de auto te gast en zijn intensiteiten en 
snelheden beperkt” (blz. 23). 
 
“Ook de Bolwerkroute krijgt een meer beperkte functie voor het 
autoverkeer, in hoofdzaak voor de omliggende woongebieden” 
(blz. 23). 
 
“Door de sluiting van de Kennemerbrug, gecombineerd met een 
lagere doorrijsnelheid en meer kruisend verkeer, zal er ook over 
de Bolwerkroute minder verkeer rijden” (blz. 45). 
 

Voor dat de concept visie werd gemaakt en vastgesteld, is 
eerst een probleemanalyse inclusief een evaluatie van 
verkeerskundige knelpunten vastgesteld. Hierin staat ook 
een analyse van de verwachte groei van het autoverkeer. 
Er is geen onderscheid gemaakt tussen personenauto’s en 
vrachtverkeer. Zoals opgeschreven in de visie is rekening 
gehouden met de in de SOR vastgestelde maatregelen. De 
voorgestelde knip voor autoverkeer op de Kennemerbrug 
is niet vastgesteld.  
De probleemanalyse kunt u vinden via 
haarlem.nl\stationsgebied. 
De mogelijkheden om het autoverkeer op de N200 ten 
noorden van het station te verminderen worden 
meegenomen in de uitwerking van het Haarlemse 
mobiliteitsbeleid. 
 

Nee  



“De knip voor autoverkeer op de Kennemerbrug leidt er toe dat 
het karakter van de Bolwerkenroute verandert van 
doorgangsroute naar een groene allee” (blz. 55). 
 
In de concept integrale visie is hierover de volgende passage 
opgenomen: 
 
“Naar verwachting zal het aantal auto’s over N200 groeien naar 
25.500 per dag in 2040, als de genoemde maatregelen in de 
Structuurvisie Openbare Ruimte (SOR) worden genomen” (blz. 
17).  
Vraag: wat is de bron van het genoemde aantal auto’s en om 
hoeveel vrachtauto’s (zwaar verkeer) gaat het? 
Vraag: Hoe verhoudt zich dit tot de bovenstaande uitspraken uit 
de SOR?  

3 Enkele bladzijden verder is de volgende passage opgenomen in de 
concept integrale visie:  
“Het handhaven van de huidige situatie van de N200 waarbij het 
aantal verkeersbewegingen groeit, is geen optie.” (blz. 23) 
Vraag: hoe verhoudt dit zich dit tot de aangehaalde passage op 
bladzijde 17? 

Precies zoals beschreven in de visie: Naar verwachting zal 
het aantal auto’s over N200 groeien naar 25.500 per dag 
in 2040, als de genoemde maatregelen in de Structuurvisie 
Openbare Ruimte (SOR) worden genomen. Dus: Het 
handhaven van de huidige situatie van de N200 waarbij 
het aantal verkeersbewegingen groeit, is geen optie. 
Daarom worden de mogelijkheden voor de N200 door de 
gemeente Haarlem nader onderzocht als onderdeel van 
het mobiliteitsbeleid. 

Nee  

4 Verder bevat de concept integrale visie de volgende passage: 
“De ambitie is om de barrièrewerking van de N200 voor fietsers 
en voetgangers te verminderen. Daarvoor moet het aantal 
doorgaande auto’s op de N200 aanzienlijk worden teruggebracht. 
Dat is een ambitieuze stedelijke en zelfs regionale opgave en dat 
raakt niet alleen de harde infrastructurele maatregelen, maar ook 
toekomstig mobiliteits- en parkeerbeleid” (blz. 71). 
In de concept integrale visie zijn ook maatregelen opgenomen 
met betrekking tot de mobiliteit voor het Prinsen Bolwerk. Dat 

Er is telefonisch overleg geweest. 
De vermindering van de barrièrewerking van de N200 voor 
voetgangers en fietsers uit Haarlem Noord is geagendeerd 
bij het mobiliteitsbeleid. Of en welke effecten te 
verwachten zijn ter hoogte van Prinsen Bolwerk 11 is nu 
nog niet duidelijk. 

Nee 



betreft ‘Nader onderzoek verminderen autoverkeer op de N200 
en verbeteren oversteekbaarheid Kennemerplein’ (2020-2021). 
Daarbij is aangegeven dat de maatregelen in de periode 2022-
2025 afhankelijk zijn van nader onderzoek. De vrees van Prins 
Heerlijk is dat gezien de beperkte voortgang in het verleden en de 
complexe combinatie van fysieke en beleidsmatige maatregelen 
(zie citaat blz. 71) er voor 2025 niets concreets gaat gebeuren bij 
de vestiging aan het Prinsen Bolwerk. Prins Heerlijk treedt daarom 
graag in overleg met de gemeente om de situatie bij de vestiging 
op het Prinsen Bolwerk op kortere termijn op te lossen. Ons 
inziens kan de integrale visie op die manier bijdragen aan zowel 
de verbetering van de leefomgeving ter plaatse (zodat de 
kinderen daar in een gezonde en prettige leefomgeving kunnen 
spelen) als de verbetering van de lokale mobiliteit. 

    

 

BK 

Nr. opmerking antwoord aanpassing 

    

1 Bij deze maak ik alsnog graag gebruik van de inspraakronde die u 
ten behoeve van de inwoners van Haarlem en in het bijzonder de 
buurtbewoners en -ondernemers hebt opengesteld.  
In de eerste plaats mijn complimenten voor de diepgaande 
studies die zijn gemaakt en de aandacht die er aan is besteed. Dat 
komt zorgvuldiger en grondiger over dan de eerdere plannen, 
zowel die van de huidige invulling van het stationsplein als het 
eerdere toch wel meer dan akelige ontwerp uit de periode van 
eind zeventiger jaren, dat ik nog heb zien bouwen.  

Dank voor uw reactie. Nee  

2 De gedachte om het busverkeer wat minder intensief te doen zijn 
en het bovendien wat aangenamer te maken spreekt mij zeker 
aan. Daar moet echter bedacht worden dat ook de omwonenden 
een zeker belang hebben en dat hun belang bij de afweging een 
rol mag spelen. Als ik denk aan het hortusplein (ook wel 

Dank voor uw inbreng. Nee  



Jopenplein genoemd) dan is daar een klankkast gebouwd die geen 
rekening houdt met (de overlast aan) de omwonenden. 
Het zou jammer zijn als het nieuwe stationsplein de 3e mislukking 
van de gemeente Haarlem zou worden. Ook daarom stel ik uw 
inspraakronde zeer op prijs.  

3 Waar ik in eerste instantie nu aan denk is de oplossing van de 
bussen en het busverkeer. De wijze waarop het busverkeer nu is 
ingericht wekt medelijden met die arme buschauffeurs die nu 
rondjes achter elkaar moeten rijden (binnenkomend en uitgaand 
verkeer deels langs dezelfde route) en is op zijn zachts gezegd 
slecht uitgedacht.  

Het is inderdaad de bedoeling om het busstation 
efficiënter in te richten. 

Nee  

4 Om nu al keuzes tussen de 4 ontwerpschetsen te kunnen maken 
is te vroeg. Er zijn immers nog enkele niet besliste punten. De 
huidige parkeergarage openstellen als doorvoerroute en halte- of 
rustplek voor de bussen lijkt mij geen goed idee. De Lange 
Herenstraat kan geen busverkeer van een behoorlijke omvang 
aan. Daargelaten dat men daarmee een woontoren met 88 
appartementen overlast zal geven, is een (alsdan noodzakelijke) 
renovatie van deze verloederde (revolutie)bouw toch eigenlijk 
geen optie.  

Het is inderdaad te vroeg en niet de bedoeling om nu al 
een keuze te maken. De bedoeling met deze visie is om 
drie varianten voor te leggen. Na het vaststellen van de 
visie worden de drie varianten verder uitgewerkt en 
onderzocht. Op basis daarvan kan een keuze worden 
gemaakt voor een voorkeursvariant.  

Nee  

5 De vraag of de Beijneshal zal worden afgebroken (en wie daarvan 
de eigenaar zal zijn) hangt daarmee samen.  
Op dit punt is mij nog niet duidelijk wat er precies wel en wat er 
precies niet zal worden afgebroken. Vermoedelijk is het nu wat te 
vroeg om daarover knopen door te hakken.   

De eigenaar van het Beresteyncomplex en de Beijneshal is 
voornemens het vastgoed te herontwikkelen. Het is 
inderdaad nog niet duidelijk welk deel van het gebouw 
behouden kan blijven en wat wordt afgebroken. Uiteraard 
blijven de 88 appartementen in particulier eigendom 
behouden. Ook is duidelijk dat de Beijneshal wordt 
omgevormd (als dan niet sloop/nieuwbouw) naar een 
nader functie.  

Nee  

6 Dat de (vele) bussen uit het zicht raken vind ik wel een goede 
suggestie. Tevens dat er een parkeervoorziening voor de bussen 
komt. Aan de oostkant van de Jansweg lijkt een goede optie, zoals 
in de plannen wordt genoemd. Het station Haarlem is een 
belangrijk in- of overstapstation. Goede voorzieningen als 

Dank voor uw inbreng. Nee  



fietsparkeren en voldoende bushaltes uit vele richtingen blijft 
daarmee van groot belang.   
Ik wens de gemeente veel succes met het verder ontwikkelen van 
de plannen, daarbij rekening houdend met de diverse belangen 
die hier spelen.  

    

 

BL 

Nr. opmerking antwoord aanpassing 

    

1 De voorgestelde aanpak van station Haarlem, de 
stationsomgeving, het naastgelegen busstation, en de 
voorgestelde bus-hub Nieuw Zuid zijn het resultaat van jarenlange 
lobby-trajecten en een een aantal verkeerskundige verkennen. De 
inhoud van de voorstellen is daardoor nogal eenzijdig en verre 
van optimaal en/of neutraal, laat staan integraal. Graag bieden 
wij dan ook bij deze een alternatief, dat verkeerde, kostbare en 
onomkeerbare keuzes kan voorkomen.  
Hoewel deze contra-expertise meer aandacht verdient dan een 
invulformulier op een website, omwille van het overzicht de 
(werkelijke) opgaven teruggebracht tot 10 probleemstellingen, 
waarna op elk van deze stelling een zoekrichting wordt 
meegegeven. 
1. Het voornaamste probleem van station Haarlem is de 
verwerkingscapaciteit van de reizigerstunnels op perron 1 en 8, en 
de capaciteit van de fietsstallingen en de in- en uitgangen 
daarvan. Deze heldere prioriteiten komen nauwelijks terug in het 
onderzoek en het advies, maar dienen kern van elk voorstel te 
zijn. (omdat het een probleem van Prorail is en niet gemeente?) 

Dank voor uw inbreng. 
 
De capaciteit van de toegangstunnels tot de perrons is een 
vaststaand gegeven. Bij de inrichting van het Stationsplein 
dient rekening te worden gehouden met een evenwichtige 
verdeling van het aantal reizigers. Dat is een belangrijke 
voorwaarde die NS en ProRail stellen aan de 
transformatie. De krapte zit met name in de westtunnel 
omdat hier de meeste reizigers gebruik van maken. De 
evenwichtige verdeling van reizigers over de 
toegangstunnels is een leidend uitgangspunt in het 
vervolg van het project. De interne afwikkeling van 
reizigers binnen het station zelf maakt geen deel uit van 
de visie. 
 
De capaciteit van de fietsenstallingen dient te worden 
uitgebreid, dat is onderdeel van de opgave en daarvoor is 
inmiddels een project opgestart. 

Nee  

2 2. De fietsverbinding tussen Haarlem noord en Haarlem station is 
matig tot slecht door de drukke N200. Echter; de verbinding 
tussen Haarlem noord en het centrum van Haarlem is even slecht 
en minstens zo belangrijk. Ook deze probleemanalyse krijgt 

De belangrijkste verbinding voor voetgangers en fietsers 
van noord naar het centrum loopt nu langs het station. De 
vermindering van de barrièrewerking van de N200 voor 

Nee  



onvoldoende aandacht. Het verbinden van bolwerk en binnenstad 
is een sympathieke gedachte, maar de echte opgave is puur 
functioneel.  

voetgangers en fietsers uit Haarlem Noord is geagendeerd 
bij het mobiliteitsbeleid. 

3 3. Het busstation aan de zuidzijde zit aan zijn capaciteit. Groeien 
lijkt uitgesloten. Ook krimp is echter een reële optie, gezien de 
herkomst- en bestemmingslocaties van de reizigers. Deze optie 
wordt ten onrechte niet onderzocht, maar zou veel kwaliteit 
kunnen opleveren.  

Het uitgangspunt is dat het busstation niet verder groeit. 
Krimp (van het aantal bussen) is niet waarschijnlijk omdat 
het bus- en treinverkeer in de toekomst volgens 
inschattingen verder zullen stijgen. Het in deze fase 
uitgaan van een krimpscenario in de wetenschap dat 
prognoses uitgaan van een groeiscenario zou de varianten 
onnodig kwetsbaar maken voor de toekomst. Een 
efficiënter ruimtegebruik kan mogelijk wel iets opleveren, 
alhoewel er ook een wens is om de perrons voor 
wachtenden breder te maken en beter toegankelijk dan in 
de huidige situatie. Inmiddels is door de provincie Noord-
Holland, de Vervoerregio Amsterdam, gemeente 
Amsterdam en gemeente Haarlem (samen met overige 
gemeenten in de regio) een onderzoek gestart naar HOV 
op de corridor Haarlem-Amsterdam/Schiphol waarin de 
routes naar station Haarlem worden meegenomen. 

Nee  

4 4. Het huidige stationsplein is niet fraai, maar heus niet het 
slechtste van Nederland. Om het beter te maken (en te 
financieren) hoeft het zeker niet vólgebouwd te worden, zoals nu 
het plan is, maar zijn er voldoende alternatieven, waarnaar 
serieus dient te worden gekeken. 

Er zijn geen plannen om het Stationsplein vol te bouwen. 
De visie stelt juist voor om zowel een  
busstation/verkeersplein als verblijfsplein te realiseren. In 
de variant Goede Vrienden, waar het busstation wordt 
verplaatst naar de Jansweg, zijn er wel ruime 
mogelijkheden om een deel van het Stationsplein te 
bebouwen, maar nog steeds goed aansluitend bij de maat 
en schaal van de binnenstad. Onze ambitie gaat dan ook 
een stuk verder dan alleen het beschikken over ‘niet het 
slechtste stationsplein van Nederland’. We willen juist de 
stad het stationsplein geven dat de plek verdient. 

Nee  

5 5. De overlast van de bussen concentreert zich in Haarlem Zuid, 
vanwege de slechte bereikbaarheid van Haarlem Zuid. Dat 
bereikbaarheidsprobleem los je zeker niet op door te sleutelen 

De overlast (niet een bereikbaarheidsprobleem) 
concentreert zich in het centrum, ten zuiden van het 
station. Door andere busroutes en een busstation bij de 

Nee  



aan het station ten Noorden van het centrum of aan een 
busstation in Schalkwijk. Een busstation dat ook een toekomstige 
Kennemertunnel altijd in de weg zal zitten. De anti-bus-lobby 
heeft een terecht bezwaar tegen bussen, maar het veto-en van 
een hoogwaardige OV-verbindingen langs de zuidrand van het 
centrum verlamt de toekomstige duurzame ontsluiting van het 
zuidelijk deel van Haarlem. Geef daar niet aan toe maar zoek een 
aanvaardbare oplossing. 

Schipholweg (Haarlem Nieuw-Zuid) wordt ervoor gezorgd 
dat de groei van het busvervoer elders wordt opgevangen 
en dat de overlast in het centrum niet verder toe zal 
nemen, terwijl de bereikbaarheid op peil blijft.  
 

6 6. De Zuidtangent komt ten onrechte in beeld voor ver-tramming 
(De Zuidtangent is een scholieren- en winkelpubliek lijn voor 
Schalwijk en Hoofddorp. Voor de verbinding tussen Haarlem en 
Schiphol/Bijlmer is de waarde beperkt. Alle reisplanners raden 
aan te reizen per bus via Amsterdam-Zuid of Schiphol Noord.  

Inmiddels is door de provincie Noord-Holland, de 
Vervoerregio Amsterdam, gemeente Amsterdam en 
gemeente Haarlem (samen met overige gemeenten in de 
regio) een onderzoek gestart naar HOV op de corridor 
Haarlem-Amsterdam/Schiphol waarin de routes naar 
station Haarlem worden meegenomen. Een studie naar 
mogelijke toekomstige vertramming van regionale 
busroutes maakt daarvan onderdeel uit; mogelijkheden, 
routes en fasering worden onderzocht. De route van de 
Zuidtangent of delen ervan zal daarin worden 
meegenomen, evenals directe routes naar Schiphol-Noord 
en Amsterdam Zuid/WTC. 

Nee  

7 7. Ver-tramming/light-railing is regionaal bezien een 
onvermijdelijke oplossing. Dat een snelle metro of tram door het 
winkelhart van Haarlem zou gaan is een ogenschijnlijk logische 
maar volkomen onterechte aanname. Dat past niet, is onveilig en 
voegt geen extra vervoerswaarde toe ten opzicht van de Zuid-
tangent. Bovendien lost deze dure oplossing het 
bereikbaarheidsprobleem van Haarlem zuid niet op, nog de 
ondermaatse verbinding tussen Haarlem en Amsterdam Zuidas. 
Herformuleer de criteria voor een tramlijn. 

Inmiddels is door de provincie Noord-Holland, de 
Vervoerregio Amsterdam, gemeente Amsterdam en 
gemeente Haarlem (samen met overige gemeenten in de 
regio) een onderzoek gestart naar HOV op de corridor 
Haarlem-Amsterdam/Schiphol waarin de routes naar 
station Haarlem worden meegenomen. Onderzoek naar 
de mogelijkheden, routes en faseriong van een tram of 
lightrail maakt daarvan deel uit. Er zijn nog geen criteria 
voor een (mogelijke) tramlijn vastgesteld. Uw stelling dat 
een tramroute door het centrum van Haarlem niet zou 
kunnen, zijn nog niet onderbouwd. Tientallen historische 
binnensteden in Europa en daarbuiten laten zien dat de 
inpassing van tramlijnen in historische binnesteden juist 

Nee  



goed samengaan. Voor Haarlem valt uw conclusie daarom 
pas te trekken na nader onderzoek. 

8 8. Haarlem West – in blinde paniek uit de grond gestampt door de 
bestuurders - is extreem slecht bereikbaar. De nieuwe 
huishoudens leggen een zware autolast op de Haarlemse oost-
west verbindingen, terwijl OV uit het zicht blijft. Betrek deze 
opgave bij het totaal-antwoord. Vanaf Haarlem West fietsen naar 
Bus-Hub Nieuw Zuid is geen reële veronderstelling. 
 

De uitgangspunten van deze visie en de keuze om in 
Haarlem (Zuid-) West nieuwe woningen toe te voegen 
staan los van elkaar. De gemeente mobiliteitsvisie schetst 
voor de stad als geheel uitgangspunten met betrekking tot 
bereikbaarheid, modaliteit en mobiliteit in het algemeen. 
Deze visie beperkt zich tot het formuleren van een drietal 
hoofdvarianten voor de toekomstige invulling van het 
stationsgebied, met daaraan gerelateerd de functie van 
het station in het buslijnennet. Daarnaast wordt 
stadsbreed ingezet op het verbeteren van de OV-
bereikbaarheid van de ontwikkelzones, Haarlem-Noord en 
Haarlem Zuidwest en een fijnmazig toegankelijk 
stadsbreed OV-systeem gericht op binnenstad en OV-
knooppunten. In het onderzoek naar de mogelijke 
optimalisaties van busroutes wordt ook de verbinding met 
Heemstede en Zandvoort meegenomen. 

Nee  

9 9. Schalkwijk probeert zichzelf aan de haren uit het moeras te 
trekken. Zonder goede verbinding met de werkgelegenheid in 
Amsterdam of de centrumvoorzieningen van Haarlem zullen de 
hogere sociale klassen niet de weg vinden naar Schalkwijk. Zeker 
de verbinding richting het centrum voor fietsers is erg slecht 
(comfort, veiligheid, vermakelijkheid). Schalkwijk hoort er nog 
steeds niet bij. Een nieuwe dubbellaagse megahub Nieuw Zuid 
doet dan eerder kwaad dan goed. Herijk je opgave. 
 

Een hub Nieuw Zuid, gecombineerd met ruimtelijk 
programma en zo vormgegeven dat Schalkwijk en de rest 
van de stad meer één geheel worden, draagt juist bij aan 
revitalisering van Schalkwijk. Het betekent ook betere 
verbindingen richting Groot-Amsterdam. 
We zien geen verband tussen de drie varianten die in deze 
visie worden voorgesteld en de door u geschetste 
zienswijze op de mobiliteitshub in Haarlem Nieuw-Zuid. 
De totstandkoming van een nieuw busstation in Haarlem 
Nieuw-Zuid kent een eigen traject met eigen 
mogelijkheden tot inspraak waar u gebruik van kunt 
maken als u wilt reageren op de ontwikkelingen aldaar. 

Nee  

10 10. Ingenieurs en adviesbureaus werken volgens de traditie dat ze 
schrijven wat de opdrachtgever wil horen. Daarnaast zullen ze 
altijd een advies indienen dat leidt tot een vervolgonderzoek. Dat 

Uw reactie is onvoldoende duidelijk voor ons om te 
reageren. De voorliggende visie gaat niet in op een 
hypothetisch busstation Haarlem Zuid-West. De opties 

Nee  



een busstation Zuid-west ook een bescheiden dynamisch 
busstation kan zijn, met weinig kosten en ruimtebeslag (maar 
zonder stedelijke kwaliteiten, 2e lagen, hellingbanen en 
compensatiebouw in de groene Spaarnescheg) zal nooit vanzelf 
als mogelijkheid tevoorschijn komen.  

qua omvang, vormgeving en busbediening zijn op dit 
moment nog onderwerp van nadere verkenning. 

11 - Geen geld verspillen aan ingrijpende maatregelen die niet nodig 
zijn of op lange termijn contraproductief. 
- Slimme oplossingen bedenken die meerdere problemen te gelijk 
aanpakken 
- Echt goede oplossingen kosten geld, maar leveren veel 
welvaartswaarde op. 

Dank voor de suggestie. Wij zijn het met u eens op dit 
punt. 

Nee  

12 Probleem 1 en 2 zijn op te lossen door een gecombineerde 
fiets/reizigerstunnel midden onder het station door. Ingang Zuid 
op maaiveld tussen de kiosk en de Starbucks, zo het zandlichaam 
in, ingang Noord vanaf de Kennemerbrug onder de N200 door, 
met ondergronds ingang van extra fietsenstalling (in de huidige 
plannen is een halve (?!) tunnel vanaf de noordzijde voorzien).  
Dan nog blijft de N200 te druk. Oplossing: Niet-lokaal (strand) 
verkeer dient om te rijden via een noordelijke route, lokaal 
autoverkeer kan een linksaf-verbod krijgen (conform de principes 
van Langzaam rijden gaat Sneller). Afbeelding-link 
(https://imgshare.io/image/NGm4sQ) 

Zie visie pag. 51 
De vermindering van de barrièrewerking van de N200 voor 
voetgangers en fietsers uit Haarlem Noord is geagendeerd 
bij het mobiliteitsbeleid. De mogelijkheden voor een fiets- 
(en eventueel voetgangers)tunnel wordt nader 
onderzocht.  
 

Nee  

13 Probleem 3 is kan worden ondervangen door een deel van de 
bussen naar station Haarlem Spaarnwoude te laten rijden. Tevens 
een boost voor de ontwikkelingen in Poort. Station 
West(ergracht) kan juist de reizigers van Haarlem West en Zuid 
een alternatieve route naar Amsterdam bieden en daarmee de 
groei van het aantal busreizigers temperen. Het aantal bussen dat 
halteert op het stationsplein kan dan zelfs afnemen. Laat door de 
binnenstad slechts elektrische bussen rijden. 

Het uitgangspunt is dat het busstation niet verder groeit. 
Krimp (van het aantal bussen) is niet waarschijnlijk. De 
provincie Noord-Holland, Vervoerregio Amsterdam, 
gemeente Amsterdam en gemeente Haarlem doen samen 
met de regio een onderzoek naar de mogelijkheden voor 
het optimaliseren van het openbaar vervoer tussen 
Haarlem, Schiphol en Amsterdam. 
 
Voorafgaande aan de startnotitie voor de visie zijn al 
verschillende oplossingsrichtingen (waaronder 
herrouteringsvoorstellen voor de bus) onderzocht, 

Nee  



waaronder de voorstellen die u noemt. Bijvoorbeeld door 
de bussen uit de richting noord via Spaarnowude te laten 
rijden en de bussen uit de richting zuid via de nieuwe 
mobiliteitshub aan de Schipholweg. Echter het effect op 
de reistijden was (te) negatief en bovendien het 
treinstation slechter bereikbaar met het openbaar 
vervoer. Ook dat heeft een negatief effect op de reistijd 
omdat op station Spaarnwoude de intercitytrein niet 
stopt. Er zullen dus bussen op station Haarlem blijven 
stoppen. 
 
In de loop van 2021 zijn alle OV bussen in Haarlem 
elektrisch, behalve de dubbeldekkers.  

14 Probleem 4 is op te lossen – zoals gesuggereerd in de visie - door 
bijvoorbeeld de bestaande sporthal Beijenes wat te verkleinen 
(een sporthal hoeft niet op een dergelijke locatie, maak er een 
congreszaal van) en om te bouwen tot een open gevel, in fraaie 
architectuur, met ramen en mensen, en functies in de plint. De 
rest van het complex kan een facelift krijgen die samenvalt met 
een verduurzamingsingreep (zie Almere stedenwijk). Schrijf maar 
een slimme architecten-prijsvraag uit.  

U stelt de opgave te eenvoudig voor. De opgave dient 
meerdere doelen, waaronder het structureel verbeteren 
van de OV-mobiliteit, het creëren van (veel) meer 
verblijfskwaliteit, het toevoegen van nieuwe functies en 
het duurzaam herontwikkelen van het vastgoed. Met de 
door u voorgestelde facelift wordt slechts een deel van de 
doelen bereikt en heeft daarom niet onze voorkeur. 
 

Nee  

15 Probleem 5, 6, 7 en 8. Haarlem Zuid en Heemstede Noord hebben 
een hoogopgeleide bevolking die met veelal werkt in Amsterdam. 
Door de slechte OV-bereikbaarheid staan er auto-files in en buiten 
de stad, van en naar Amsterdam. Om dit probleem fundamenteel 
aan te pakken moeten we verder kijken dan een auto-tunnel 
onder het Spaarne. Het te volgen model is mogelijk dat van de 
stad Amsterdam: Een traditioneel station aan de noordzijde van 
het centrum, en een nieuw hoogwaardig ‘station’ aan de zuidzijde 
van het centrum. Nieuwe treinlijnen zijn een unicum, maar een 
lightrailverbinding tussen Haarlem en Amsterdam Zuid/Schiphol 
Noord/doorgetrokken Noord-Zuidlijn is vanuit MRA perspectief 
bezien wel een logische ontwikkeling. Een ‘station’ Dreef / 

Haarlem Zuid en Heemstede Noord zijn goed bereikbaar 
met het openbaar vervoer, bijvoorbeeld via station 
Heemstede-Aerdenhout waar intercitytreinen stoppen 
vanuit Amsterdam CS/Sloterdijk en Leiden. Daarnaast 
beperkt de hoogopgeleide bevolking zich in de 
agglomeratie Haarlem zich niet tot de gebieden die u 
noemt. Overveen, Bloemendaal, delen van Haarlem-West 
en Haarlem-Noord kennen in toenemende mate bewoners 
die hoog zijn opgeleid en regionaal mobiel zijn. Het 
vervoersvraagstuk strekt zich aldus uit over het gehele 
stedelijke gebied en zelfs de regio. We stellen uw 
suggestie op prijs, maar benadrukken dat de stelling om 

Nee  



Houtplein zou de zuidelijke entree van Haarlem centrum kunnen 
vormen. Door een koppeling te leggen met Station Westergracht 
en Schalkwijk centrum wordt ook bijgedragen aan de ontsluiting 
van deze ontwikkel-locaties. 
Is dat niet heel duur? Dat valt te bezien. Als hiermee een 
Kennemertunnel overbodig wordt gemaakt dalen de kosten 
aanzienlijk. Verder is er een hybride oplossing mogelijk, waarbij 
de lightrailroute grotendeels langs provinciale wegen loopt en 
deels over bestaande straten en bruggen (een van de twee 
Rustenburgerbruggen), met na Schalkwijk pas een eerste stop bij 
Metrohalte Schiphol Noord. Sluit als gemeente(n) aan bij het pact 
Noord-Zuidlijn dat al een miljard heeft gereserveerd, dan is de 
realisatiekans groter en worden de kosten gedeeld. Afbeelding-
link (https://imgshare.io/image/regio-systeem-
afbeelding.NGm1CO) 
 
Voorbeeld Route:  Westergracht – tunnelstuk – Halte 
Houtplein/Frederikspark – tracé Rustenburglaan – Halte 
Spaarnegasthuis/Slachthuisbuurt – Halte Schalkstad – tracé 
Schipholweg - Halte Schiphol Noord. Weinig haltes, korte reistijd, 
maar wel aansluitend op ontwikkelmogelijkheden in West en 
Zuidoost (en waren er ooit niet eens plannen voor een toren 
naast de Hout?) https://cobraspen.nl/projecten/fonteinlaan-nl 

een nieuw ‘station’ ter hoogte van de Haarlemmerhout te 
plaatsen voor bewoners van Haarlem-Zuid en Heemstede 
een te nauwe voorstelling van zaken weergeeft. Overigens 
vormt de toekomstige nabijheid van Knooppunt Haarlem 
Nieuw-Zuid ook voor bewoners in deze gebieden een 
aantrekkelijke vervoersmogelijkheid een nieuwe OV-HUB 
rond de Haarlemmerhout overbodig zou maken. De 
huidige OV reis van Haarlem naar Schiphol of Amsterdam 
Zuid met HOV is efficiënt maar ken capaciteitsproblemen. 
Inmiddels is door de provincie Noord-Holland, de 
Vervoerregio Amsterdam, gemeente Amsterdam en 
gemeente Haarlem (samen met overige gemeenten in de 
regio) een onderzoek gestart naar HOV op de corridor 
Haarlem-Amsterdam/Schiphol waarin de routes naar 
station Haarlem worden meegenomen. Ook de noodzaak 
en mogelijkheden, routes en fasering van een tram of 
lightrail maakt daar deel van uit. Aantakken van -
vergeleken met nu beter-HOV vanuit Haarlem op een 
doorgetrokken Noord-Zuidlijn, bijvoorbeeld op Schiphol-
Noord, zou de bereikbaarheid van banen aan de zuidflank 
van Groot-Amsterdam sterk verbeteren. Andere busroutes 
zullen inderdaad niet alleen het centrum ontlasten maar 
ook andere plekken in de stad beter bereikbaar maken. 
 
 
 

16 Probleem 9: projecteer niet alles (fietsroute naar Hub, stadsstraat 
naar Schalkwijk, recreatieve route naar groene scheg) op de te 
volle, krappe en gevaarlijke Schalkwijkerstraat. Maak een veilige 
fietsroute van de Europaweg langs Hotel Haarlem Zuid en de 
nieuwe Albert Heijn, en ga via de kortste route door naar het 
centrum (Zinkerstraat – Merovingerstraat). Plaats geen Bus-Hub 
als obstakel (maar maak een stadstraat waarlangs ook bussen 

Dank voor uw suggestie. We hebben de uitgangspunten 
van de Structuurvisie Openbare Ruimte (SOR) 
meegenomen in de visie. Een aantal van uw punten, zoals 
het transformeren van de Europaweg in een stadsstraat, 
staat tevens in de SOR en er is reeds een apart project 
opgestart om dit punt te verwezenlijken. 

Nee  



halteren), en denk ook na over een goede en snelle route vanuit 
Schalkwijk naar de zuidkant van het centrum. 

17 Probleem 10: Bouw niet op het stationsplein. Laat het plein open 
en openbaar, maak het groen en klimaat-adaptief. Bouw daar ook 
geen nieuw busgebouw. Geld verdien je maar elders.  
Voor het beoogde busstation Nieuw Zuid is een compact 
dynamisch busstation voldoende. Geen tweelaags gebouw met 
stedelijkheid en oplaadstations voor de bussen. Gewoon een 
enkele perrons passend binnen het bestaande profiel. En een 
goede kiosk met late sluitingstijden. Bewaar die tientallen 
miljoenen maar voor duurzamer investeringen. 

Dank voor uw suggestie. De huidige grote ruimte die het 
Stationsplein biedt, wordt niet als aantrekkelijk en 
‘Haarlems’ ervaren. Een betere inpassing in de 
binnenstedelijke context houdt automatisch is dat de 
maten, schaal en uitstraling van de toekomstige 
pleinruimte veel beter aansluiten bij de historische 
binnenstad. We tonen daarin een grote ambitie voor de 
toekomst die door veel bewoners en bezoekers wordt 
gevoeld.   
 
Met betrekking tot de mobiliteitshub Haarlem Nieuw-Zuid, 
verwijzen we u naar de inspraakmogelijkheden die dat 
project biedt. 

Nee 

    

 

BM 

Nr. opmerking antwoord aanpassing 

    

1 De optie om bussen door de Lange Herenstraat te laten rijden lijkt 
minder wenselijk omdat het daardoor minder prettig en wonen 
en winkelen zal zijn. De bussen onder het stationsgebouw door 
laten rijden klinkt als een goed plan!  

Dank voor uw inbreng. De precieze route van bussen in de 
toekomst gaan we nog nader onderzoeken en hangt voor 
een groot deel af van de uitwerking van de verschillende 
varianten. In alle gevallen houden we zoveel mogelijk 
rekening met de leefbaarheid van de directe omgeving. 

Nee  

2 Mooi vooruitzicht dat het stationsplein en de entree van Haarlem 
aangepakt wordt! 

Dat vinden wij ook.  Nee  

    

 

BN 

Nr. opmerking antwoord aanpassing 

    



1 Wat een geweldige plannen, zelf was ik bij de workshop aanwezig 
begin maart. De bussen door de Lange Herenstraat laten rijden is 
naar mijn inziens het probleem verplaatsen en dus geen 
oplossing. Mocht dit doorgaan mist de Lange Herenstraat de 
potentie een attractieve combinatie van wonen en winkelen te 
hebben.  

Dank voor uw inbreng. De precieze route van bussen in de 
stationsomgeving in de toekomst gaan we nog nader 
onderzoeken en hangt voor een groot deel af van de 
uitwerking van de verschillende varianten. In alle gevallen 
houden we zoveel mogelijk rekening met de leefbaarheid 
van de directe omgeving. Op basis van een 
gebiedsconcept gaan we nog verder onderzoeken welke 
functies het beste in het gebied passen en op welke plek. 
Daarin wordt het hele stationsgebied meegenomen, 
waaronder de Lange Herenstraat. 

Nee  

2 De bussen onder het gebouw door lijkt mij een fantastische 
oplossing. Ooit aan gedacht om de bussen via de N200 te laten 
rijden en buiten het stationsgebied de stad in te rijden? Verder is 
elk voorstel een grote aanwinst voor de stad.  

Voorafgaande aan het opstellen van de visie zijn 
verschillende mogelijkheden voor de bus onderzocht. Ook 
het laten halteren van de bussen aan de noordzijde van 
het station. Daarvoor bleek echter te weinig ruimte. 
Uiteindelijk biedt het stationsgebied de meest logische en 
efficiënte toegang voor het OV richting binnenstad en 
verder. 

Nee 

3 De bus door de Lange Herenstraat; onacceptabel! Dank voor uw inbreng. De varianten waarin busverkeer 
door de Lange Herenstraat een mogelijkheid is, worden in 
een volgende fase nader onderzocht. Tegen die tijd 
kunnen we ook beter inschatten van het effect is van een 
dergelijke maatregel en ontstaat er een nieuwe 
mogelijkheid om hierover van gedachten te wisselen. 

Nee 

4 Alle plannen zijn wat mij betreft een enorme aanvulling voor de 
stad Haarlem. 

Dank voor uw inbreng. Nee  

5 De bussen door de Lange Herenstraat staat haaks op het bericht 
van 19 dec 2019 om de Lange Herenstraat aan te pakken gelijk 
met het Berenstyncomplex; [link naar motie Lange Herenstraat] 
Op deze manier zal de straat nooit groen worden. 

Dank voor uw inbreng. Het is nu nog te vroeg om hier iets 
concreets over te zeggen of hierover conclusies te 
trekken. Er is meer onderzoek nodig om de werking, het 
effect en de haalbaarheid nader te kunnen duiden.  

Nee  

    

 

BO 

Nr. opmerking antwoord aanpassing 



    

1 Het is duidelijk dat de situatie rondom Station Haarlem niet langer 
houdbaar is, en er wat moet gebeuren om de bereikbaarheid, 
veiligheid en ook de leefbaarheid van dit gebied te verhogen. 
Haarlem heeft een prachtige Stationsbuurt waar tevens vele 
mensen met plezier wonen, naar school gaan of werken. Het is 
belangrijk op te merken dat er een groot aantal jonge gezinnen in 
de Stationsbuurt woont, en dat het op doordeweekse dagen een 
komen en gaan is van kinderen die van een naar Basisschool de 
Kring gaan, welke midden in de Stationsbuurt ligt. Daarnaast zijn 
er meerdere kinderopvangcentra (onder andere aan het 
Kennemerplein en de Nieuwegracht) wat veel (kwetsbaar) 
verkeer met zich meebrengt. Dat is allemaal vrij uniek voor een 
Stationsbuurt in Nederland en iets waar goed op gelet moet 
worden bij de nieuwe plannen: de fietsers en voetgangers weer 
de bovenaan zetten in dit gebied. 

Een van de belangrijkste uitgangspunten voor de visie (en 
eerder ook voor de Structuurvisie Openbare Ruimte) is dat 
fietsers en voetgangers op 1 staan. Dat is een van de 
uitgangspunten in de visie. In de visie kunt u zien dat dat 
de belangrijkste reden is om een scheiding aan te brengen 
tussen toekomstig OV-verkeer aan de ene kant en 
voetgangers en fietsers aan de andere kant. Het is voor de 
stad en de regio echter ook van groot belang dat het 
station goed bereikbaar blijft met de bus. Beide belangen 
spelen dan ook een grote rol in de afwegingen die worden 
gemaakt. 

Nee  

2 De plannen centreren zich rondom een aantal uitgangspunten 
waar wij ons als bewoners en gebruikers van het Stationsgebied 
goed in kunnen vinden. Echter, als we naar de uitgangspunten 
kijken die gemotiveerd zijn dan verbaast het ons dat er een aantal 
opties op tafel liggen die moeilijk verenigbaar zijn met de 
geschetste uitgangspunten. 
Zo zijn “goede vrienden” en “goede buren variant 2” waarbij al 
het verkeer via de Jansweg wordt geleid (zowel heen én terug) 
niet te motiveren langs de gevormde uitgangspunten. De 
Janssweg is een te smalle straat om al het verkeer door te leiden, 
plus aan beide kanten een fietspad te realiseren én voetgangers 
de ruimte te geven.  

Het is nu nog te vroeg om een keuze te maken. Een 
verkeerskundig onderzoek (verkeerscirculatieplan) naar de 
aan- en afrijroutes van de bus en de benodigde 
manoeuvreerruimten maakt deel uit van het 
vervolgonderzoek. Dit onderzoek moet nog worden 
gestart en staat los van het eerder genoemde onderzoek 
naar optimalisatie van busroutes tussen Haarlem, 
Amsterdam en Schiphol. De buurt wordt daarover 
geïnformeerd zodra meer informatie beschikbaar is. Wat 
de Jansweg betreft, is ter inspiratie een referentiebeeld 
opgenomen van de Breestraat in Leiden als voorbeeld van 
een binnenstadsstraat met busverkeer, fietsers en 
voetgangers. 

Nee  

3 Tevens ontbreekt in die visie een duidelijk beeld van de andere 
verkeersstromen die door de Jansweg moeten komen (NS Bussen, 
taxi’s, verkeer Lange Herenstraat enzovoorts). 

De verschillende verkeersstromen zijn in beeld gebracht in 
de probleemanalyse die voorafgaande aan de visie is 
gemaakt en vastgesteld. 
 

Nee  



U kunt deze analyse bekijken als pdf-bestand onder de 
volgende link: 
 
https://www.haarlem.nl/stationsgebied/knelpunten/ 
 
In een participatieronde rondom de probleemanalyse zijn 
door omwonenden helder de problemen die spelen in de 
Jansstraat naar voren gebracht. In de visie is o.a. een 
voorstel opgenomen om taxi’s en NS bussen een plek te 
geven aan de noordzijde van het station. 

4 Daarnaast is dit alles behalve een evenwichtige manier van het 
verkeer verdelen en levert dit onevenredig veel hinder op voor de 
bewoners van de Stationsbuurt (met name Ripperdastraat, 
Ripperdapark en delen van de Parklaan), die al bovenop de 
bestaande hinder van het busverkeer komt. Denk onder andere 
aan zware trillingen met hinder en scheurvorming tot gevolg, 
gevaarlijke situaties door bussen die te hard rijden, en 
geluidshinder. 

Dank voor uw inbreng. We zijn op zoek naar een variant 
die in de toekomst de meeste kwaliteit biedt voor het 
gebied als geheel. Een evenwichtige verdeling van het 
busverkeer kan daarin een optie zijn, maar ook het 
aanbrengen van zwaartepunten in het busverkeer. Voor 
beide verdelingen valt iets te zeggen. Dit zijn zaken die we 
in een volgende fase nader tegen elkaar moeten afwegen. 
Daarom sluiten we op dit moment geen van de 
verdelingen uit. 

Nee  

5 Na de verschillende opties in detail bekeken te hebben zouden wij 
sterk pleiten voor “goed huwelijk” als meest passende optie, 
waarbij de locatie van het huidige stationsplein wordt behouden 
met dezelfde aan- en afrij routes. Als het Beresteijn complex 
wordt gesloopt zijn er genoeg opties om de bussen goed in het 
stationsplein in te passen, met voldoende ruimte voor groen en 
recreatie, woningen en/of kantoren.   

Dank voor uw inbreng.  

6 We hopen als buurt nauw betrokken te blijven bij de plannen 
omtrent de Stationsbuurt en dat bovenstaand zorgvuldig in de 
afweging wordt meegenomen. 

Dat is uiteraard de bedoeling. Nee  

    

 

BP 

Nr. opmerking antwoord aanpassing 



    

1 Ten eerste; fijn dat er iets aan het Stationsplein wordt gedaan, is 
hard nodig! Voor alle drie de varianten die besproken zijn in het 
document, valt wat voor te zeggen en elke heeft z'n charme. Ik 
hoop alleen niet dat het busstation te vol wordt gebouwd en dat 
er ook ruimte blijft voor eventueel terrassen of ander buiten-
recreatie. 

Dank voor uw inbreng. Het is zeker de bedoeling om op 
het Stationsplein ruimte te maken voor terrassen en ook 
voor groen. Uitgangspunt is dat het nieuwe Stationsplein 
als entree van de binnenstad tot een levendig stadsplein 
transformeert met verschillend publieke functies en als 
verblijfsplek van een aantrekkelijke inrichting voorzien 
wordt. 

Nee  

2 Ik hoop ook dat er iets aan de bebouwing in de Jansstraat wordt 
gedaan (vanaf Hofje van Staets tot aan station). Paar panden leeg 
en vervallen, het is geen mooi visitekaartje. 

Plannen daartoe zullen zeker door de gemeente worden 
aangemoedigd en we gaan ervan uit dat we met het 
werken aan het Stationsgebied een positieve uitstraling 
creëren die verder reikt dan het stationsgebied zelf. Het is 
vervolgens aan de eigenaren van de panden om hun 
vastgoed aantrekkelijker te maken.  

Nee  

3 Ik woon zelf in de flat van het Berensteyn-complex en maak me 
wel zorgen over de overlast die we zullen ervaren. Niet alleen 
geluidsoverlast van de verbouwing, maar ook van eventuele 
schade in en aan het pand.  
En blijft ons pand helemaal buiten schot? Zo ja, dan wordt onze 
flat een foeilelijke eend in de bijt, als alle plannen eenmaal zijn 
gerealiseerd. Of wordt het pand aan de buitenkant wel 
meegenomen, om dezelfde uitstraling te hebben als de nieuw 
komen bebouwing? 

Het pand waarin u woont wordt door de gemeente niet 
meegenomen in een opknapbeurt. Dat gaat ook niet, 
omdat de gemeente geen eigenaar is van het pand. Dat is 
aan de eigenaren zelf, in de vorm van een Vereniging van 
Eigenaren. Plannen daartoe zullen zeker door de 
gemeente worden aangemoedigd, want we zijn het met u 
eens dat het huidige pand een matige uitstraling heeft. De 
gemeente staat open voor initiatief van de Vereniging van 
Eigenaren en gaat graag in gesprek over mogelijkheden 
om het gebouw in de toekomst van een aantrekkelijker 
aangezicht te voorzien. Als er straks concrete 
bouwplannen zijn dan is het aan de initiatiefnemer 
(eigenaar van het Beresteyncomplex) om de bewoners van 
de flat te informeren en ervoor te zorgen dat schade 
voorkomen wordt.  

Nee  

4 Verder ben ik geen voorstander van de bussen door de Lange 
Herenstraat. Hierdoor zitten we middenin de route van de 
bussen. Eerst rijden ze langs door de Jansweg en vervolgens weer 
verder door de Lange Herenstraat. 

Dank voor uw inbreng. De precieze route van bussen in de 
stationsomgeving in de toekomst gaan we nog nader 
onderzoeken en hangt voor een groot deel af van de 
uitwerking van de verschillende varianten. In alle gevallen 

Nee  



houden we zoveel mogelijk rekening met de leefbaarheid 
van de directe omgeving. 

5 En wordt er ook nagedacht over de aanloop-route vanuit de 
Kruisweg naar het station? Het stukje vanaf SLA (hoek 
Kruisweg/Parklaan) tot aan busstation is erg smal, zeker voor 
voetgangers. Je hebt 2 stoepen, een rijbaan voor auto's en de 
bussen en een fietspad. Terwijl je vanaf bedrijf Hot Networkz 
(hoek Kruisweg/Lange Herenstraat, tegenover de Zonnestudio) 
ineens een hele brede stoep krijgt 

De beperkte ruimte voor voetgangers langs de Kruisweg, 
zeker in de spits, is inderdaad een knelpunt. Op dit 
moment is er nog geen oplossing voorhanden maar in het 
kader van de herinrichting van het busstation wordt wel 
onderzocht welke mogelijkheden er zijn. 

Nee  

    

 

BQ 

Nr. opmerking antwoord aanpassing 

    

1 Wat fijn dat er nu zoveel goede studies liggen om het 
Stationsgebied groots en weloverwogen aan te pakken. 
Wij hebben uitvoerig meegedaan aan de inspraak en hebben alle 
plannen grondig bestudeerd. 
Onze conclusie is dat het plan “ Goede Vrienden ” en dan vooral 
de 1e variant met in het totaal  7 bouwblokken en 3 doorgangen 
van de Lange Herenstraat naar het Stationsplein het meeste lucht 
en openheid geeft en daardoor recht doet aan het gehele gebied.  
Het busstation aan de Oostzijde van het station geeft de meeste 
ruimte aan een historisch fraai plein en daarmee aan een mooie 
entree van Haarlem.  De 2 e variant wijs ik echter totaal af omdat 
het een gesloten woonblok betreft met een enorme binnentuin 
waar de gehele omgeving niets aan heeft.  
De menselijke maat en de gezelligheid heeft voorrang.  

Dank voor uw inbreng. Nee  

2 De Lange Herenstraat dient vooral een autoluwe straat te 
worden. Laden en lossen is onontbeerlijk voor de winkels in de 
buurt maar het feit dat deze straat op dit moment opgeofferd 
wordt voor krankzinnig hard rijdende drugsdealers kan natuurlijk 
niet meer samengaan met de nieuwe plannen en visies. 

Dank voor uw inbreng. Het structureel verbeteren van het 
stationgebied in het algemeen is een belangrijk 
uitgangspunt voor de planvorming. Zaken zoals een 
kiss&ride-plek nemen we mee in de verdere uitwerking. 

Nee  



Ook de Kiss and Ride, die momenteel voor de parkeergarage 
plaats vindt kan beter een plek krijgen aan de Jansstraat. 

    

 

BR 

Nr. opmerking antwoord aanpassing 

    

1 Onze conclusie is dat het plan “ Goede Vrienden ” en dan vooral 
de 1e variant met in het totaal  7 bouwblokken en 3 doorgangen 
van de Lange Herenstraat naar het Stationsplein het meeste lucht 
en openheid geeft en daardoor recht doet aan het gehele gebied.  
Het busstation aan de Oostzijde van het station geeft de meeste 
ruimte aan een historisch fraai plein en daarmee aan een mooie 
entree van Haarlem.  De 2 e variant wijs ik echter totaal af omdat 
het een gesloten woonblok betreft met een enorme binnentuin 
waar de gehele omgeving niets aan heeft.  
De menselijke maat en de gezelligheid heeft voorrang. 

Dank voor uw inbreng Nee  

2 De Lange Herenstraat dient vooral een autoluwe straat te 
worden. Laden en lossen is onontbeerlijk voor de winkels in de 
buurt maar het feit dat deze straat op dit moment opgeofferd 
wordt voor krankzinnig hard rijdende drugsdealers kan natuurlijk 
niet meer samengaan met de nieuwe plannen en visies. 
Ook de Kiss and Ride, die momenteel voor de parkeergarage 
plaats vindt kan beter een plek krijgen aan de Jansstraat. 

Dank voor uw inbreng Het structureel verbeteren van het 
stationgebied in het algemeen is een belangrijk 
uitgangspunt voor de planvorming. Zaken zoals een 
kiss&ride-plek nemen we mee in de verdere uitwerking. 

Nee  

3 Belangrijk uitgangspunt is een toekomstige tram, moet nu al 
worden opgenomen en voorbereid in de keuze. De varianten met 
het oostelijk verplaatste busstation (goede vrienden) of oostelijk 
gesitueerd busstation (goede buren nr. 2), en taxistandplaats, 
bieden de beste mogelijkheden voor ontwikkeling. En de beste 
kansen voor combinatie van publieke en private initiatieven. 

Het inpassen van een tram of lightrail wordt als 
uitgangspunt meegenomen in de plannen voor de 
transformatie van het stationsgebied. Nog onderzocht 
moet worden of tram of lightrail realistische oplossingen 
zijn voor Haarlem. In ieder geval is het zo dat deze er 
voorlopig (tot 2040) nog niet zijn en dat de 
stationsomgeving tot die tijd goed bereikbaar moet zijn 
voor bussen. 

Nee  



4 Het stationsplein moet een ruime, groene en veilige 
ontmoetingsplaats blijven/worden. (reizigers, middagpauze). Met 
relatie richting stadscentrum, bijv. door een of meer doorgangen 
via de Lange Herenstraat voor voetgangers naar Kruis- en 
Jansweg. En met een groen/ecologische verbinding, als onderdeel 
van een netwerk Kenau- en Ripperdapark.  

Dank voor uw inbreng. Nee  

5 Bussen door de lange Herenstraat staan haaks op de motie voor 
veiligheid en groen. En geven hinder aan de woningen waar deze 
niet op zijn ingericht (wonen en slapen aan de straatzijde). 
Elektrische aandrijving geeft weliswaar geen uitstoot en minder 
lawaai,, maar door de zware bussen nog steeds trillingen. En 
onveiligheid door constant verkeer. Een busgebouw of -doorgang 
wordt een tochtgat, vuil, onaantrekkelijk en uitnodiging voor 
junks en overlast. 

Dank voor uw inbreng. De precieze route van bussen in de 
stationsomgeving in de toekomst gaan we nog nader 
onderzoeken en hangt voor een groot deel af van de 
uitwerking van de verschillende varianten. In alle gevallen 
houden we zoveel mogelijk rekening met de leefbaarheid 
van de directe omgeving. Een variant waarin we een 
busgebouw verder uitwerken gaat uit van het maken van 
een goede binnenruimte voor de bussen en wijkt daarmee 
af van veel busstations met een harde infrastructurele 
uitstraling zoals die in het verleden veel zijn gerealiseerd. 

Nee  

6 De Lange Herenstraat kent thans al kleine bedrijven, atelier e.d. 
De laad/losplekken zijn onmisbaar. Evenals kort parkeren (auto) 
en stallen (fietsen) voor klanten. De brede Lange Herenstraat 
biedt goede mogelijkheden voor versterking van wonen en 
creatieve werkplekken begane grond. Evenals ruimte voor groen, 
bomen, en oost-west route voor voetgangers en fietsers. 
Doorgaande bussen en/of auto’s en taxi’s passen daar niet bij. 
Eigen fietsboxen voor (huidige en nieuwe) bewoners zijn wenselijk 
om de OV-fietsenstalling te ontlasten. 

Dank voor uw inbreng. 
 
De gemeente heeft geen plannen om fietsboxen voor 
bewoners van het centrum te realiseren.  

Nee  

7 De (nieuwe) bebouwing aan de noordzijde van de Lange 
Herenstraat moet fraai en niet massief worden, en in harmonie 
met de bestaande bebouwing (beschermd stadsgezicht) aan de 
zuid-zijde. Door windonderzoek voorkómen dat de Lange 
Herenstraat een tochtgat blijft/wordt. Toekomstbestendig 
ontwerp en realisatie moet voorkómen dat het stationsgebied 
alweer spoedig verloedert of een bouwput wordt. 

Dank voor uw inbreng. We gaan uit van een hoge 
kwaliteit. Het principe van ‘hoge laagbouw’ moet de 
identiteit van de plek versterken en daarmee een 
duurzame en langdurige bijdrage leveren aan het weer 
aanhechten van dit stuk binnenstad. 

Nee  

    



 

BS 

Nr. opmerking antwoord aanpassing 

    

1 Namens eigenaars/bewoners van de Lange Herenstraat 30zw 
hierbij onze inspraak reactie. Het visiedocument is mooi 
vormgegeven. Tbv de discussie zijn zes varianten weergegeven als 
denkmodellen. Er zijn natuurlijk vele tussenvormen. We gaan er 
van uit dat de besluitvorming gericht zal zijn op alle inhoudelijke 
argumenten en belangen.  

Dank voor uw inbreng. Nee 

2 Geen busroute door de Lange Herenstraat. 
In de tekst wordt de Lange Herenstraat genoemd als 
aantrekkelijke locatie voor wonen en werken begane grond. En er 
wordt gesproken over verbinding voor voetgangers en groen 
tussen stationsgebied en stadscentrum. In de plaatjes is hier niets 
over te zien. Het enige dat ingetekend wordt bij de Lange 
Herenstraat is een (mogelijke) busroute. Dit sluit niet aan op de 
tekst. Bussen door de Lange Herenstraat maken de straat niet 
aantrekkelijk voor wonen. En werken vereist parkeerplekken voor 
klanten en laad/losplekken. De komst van een busroute zal ook 
veel overlast geven voor de bestaande woningen aan de zuidzijde. 

Dank voor uw inbreng. De precieze route van bussen in de 
stationsomgeving in de toekomst gaan we nog nader 
onderzoeken en hangt voor een groot deel af van de 
uitwerking van de verschillende varianten. In alle gevallen 
houden we zoveel mogelijk rekening met de leefbaarheid 
van de directe omgeving. 

Nee 

3 Lange Herenstraat veilig en groen  
De motie van 19 december 2019 over de Lange Herenstraat is 
gericht op een (verkeers)veilige en aangename, groene omgeving. 
Bijvoorbeeld door een knip. Het zou worden meegenomen in de 
visie, maar er is weinig van te lezen en van te zien. Het huidige 
kernprobleem zijn racende drugsdealers en junks. Uitbreiding van 
wonen en werken begane grond vereist dat de lange Herenstraat 
veilig en groen wordt. En andersom, wonen en werken begane 
grond zal door sociale controle ook zelf de aantrekkelijkheid 
versterken.  

Een eventuele herinrichting van de Lange Herenstraat 
wordt meegenomen in de toekomstige plannen voor de 
herontwikkeling van het Beresteyncomplex.  

Nee 

4 Geen massale bouw en onaangename hangplekken Dank voor uw inbreng. In de visie hebben we ambities en 
uitgangspunten geformuleerd die we in de verdere 

Nee  



Het stationsgebied moet aantrekkelijk worden, door sociale en 
verkeersveiligheid en groen. Massale bouw en een busplein 
worden vaak al snel vervuilde en naargeestige tochtgaten, 
hangplekken met overlast, drugshandel en junks. Het busstation 
vormt een logische eenheid met treinstation en fietsenstalling en 
moet daar niet op afstand los van staan. Versterking van de 
relatie richting stadscentrum door bijv. een of meer doorgangen 
via de Lange Herenstraat voor voetgangers naar Kruis- en 
Jansweg. En met een groen/ecologische verbinding, als onderdeel 
van een netwerk Kenau- en Ripperdapark. 

uitwerking meenemen en moeten voorkomen wat u 
schetst, zoals vervuilde plekken tochtgaten. 

5 Duurzame bouw 
De (nieuwe) bebouwing aan de noordzijde van de Lange 
Herenstraat moet fraai en niet massief worden, en in harmonie 
met de bestaande bebouwing (beschermd stadsgezicht) aan de 
zuidzijde. Gevarieerde vormgeving, vriendelijke materialen, 
speelse details. Door windonderzoek voorkómen dat de Lange 
Herenstraat een tochtgat blijft/wordt.  

Dank voor uw inbreng. We gaan uit van een hoge 
kwaliteit. Het principe van ‘hoge laagbouw’ moet de 
identiteit van de plek versterken en daarmee een 
duurzame en langdurige bijdrage leveren aan het weer 
aanhechten van dit stuk binnenstad. 

Nee  

6 Behoud en verbetering stationsplein 
Het stationsgebied verdient een mooi, ruim en groen plein, voor 
rust, ontspanning, ontmoeting en gezonde buitenlucht. De 
bebouwing er om heen moet het plein omsluiten, maar niet 
afsluiten. Verbinding van het plein met de functies in het gebied, 
wonen, werken, trein- en busstation, fietsenstalling, voetgangers 
en fietsers zorgt voor sociale controle. De meeste ruimte voor het 
plein wordt gereikt bij een busstation aan de oostzijde, mn 
verplaatsing naar viaduct Jansweg. 

Dank voor uw inbreng. Het vinden van de juiste 
pleinverhouding is altijd een delicaat proces. U wijst 
terecht op dit punt. Dit vormt dan ook onderdeel van den 
nadere stedenbouwkundige uitwerking. 

Nee 

7 Duurzame inrichting 
Belangrijk uitgangspunt is een toekomstige tram. Daar moet nu al 
rekening mee worden gehouden, zodat er niet weer een bouwput 
zal ontstaan. Tijdelijke inrichting van de Lange Herenstraat als 
busroute sluit daar beslist niet op aan. Ook voor taxi’s en 
kiss&ride is de Lange Herenstraat geen passende plaats. De 
breedte van de Lange Herenstraat nodigt uit om er een fraaie en 

Er wordt rekening gehouden met de inpassing van een 
mogelijk toekomstige tram of lightrail. Hiermee wordt in 
de plannen voor het stationsgebied rekening gehouden bij 
de positie van toekomstige bebouwing en bijvoorbeeld 
draaicirkels van tramstellen. Aanpassingen in de openbare 
ruimte zijn te zijner tijd uiteraard wel nodig, maar hebben 
minder impact dan eventuele sloop- en nieuwbouw van 

Nee 



verkeersluwe bomenlaan van te maken, een duurzame aanwinst 
voor Haarlems stationsgebied. Eigen fietsenboxen of -stalling voor 
(huidige en nieuwe) bewoners versterken een net straatbeeld en 
ontlasten de OV-stalling. 

bebouwing om een inpassing van de tram mogelijk te 
maken. Dat laatste willen we nadrukkelijk voorkomen. 
 
De gemeente heeft geen plannen om fietsenstallingen te 
realiseren voor bewoners van het centrum. Zie 
opmerkingen bij BR 

8 Beoordeling van de varianten 
Bij “Goed Huwelijk” leiden de busroute bij variant 1, en de 
massieve bouw bij variant 2 tot afwijzing. Het busplein bij “Goede 
Buren” variant 1 is een slecht idee, maar variant 2 lijkt te 
beantwoorden aan de eisen. Voor “Goede Vrienden” variant 1 
geldt dat nog meer, maar de 2e variant is veel te massief. 
Concluderend: Bezwaar tegen GH-1, GH-2, GB-1 en GV-2. 
Voorkeur voor GB-2 en GV-1. 

Dank voor uw inbreng. Nee 

    

 

BT 

Nr. opmerking antwoord aanpassing 

    

1 Ik kies voor Goede buren, variant Stationsplein aan de Kruisweg 
en overdekt aan de Jansweg. 
Lijkt me een mooi evenwicht tussen bebouwing, plein en 
luchtigheid door het open karakter van het busstation. Het dak 
van het busstation kan groen beplant worden. Dat voegt iets 
extra's toe. 

Dank voor uw inbreng. Nee  

    

 

BU 

Nr. opmerking antwoord aanpassing 

    

1 Om het stationsgebied leefbaar te maken en bereikbaar zal de 
N200 moeten verdwijnen. Alleen met gedurfde keuzes kan er echt 
aan de leefbaarheid worden gewerkt. De auto heeft niets te 

Dank voor uw inbreng. In het kader van het 
mobiliteitsbeleid studeert de gemeente verder op 
oplossingen voor de N200. Ingrepen op de N200 achter 

Nee  



zoeken in dat gebied en is er nagenoeg alleen maar voor 
doorgaand verkeer. Dat autoverkeer drukt zo'n onevenredige 
stempel op het gebied. Voetgangers en fietsers moeten uitkijken 
en wachten op het verkeer terwijl de voetgangers en fietsers juist 
het bestemmingsverkeer zijn. Van de auto's is slechts een te 
verwaarlozen deel bestemmingsverkeer en kan derhalve omgeleid 
worden. Sowieso dient het autoverkeer actief ontmoedigd te 
worden willen we een fijne en gezonde leefomgeving creëren 
voor onszelf en de volgende generaties. Ik kom geregeld vanuit 
het Kleverpark via de bolwerken naar het centrum en daarbij is 2 
minuten wachten tot je kan oversteken bij de N200 eerder regel 
dan uitzondering. Het is levensgevaarlijk en onbegrijpelijk voor 
m'n kinderen van 6 en 9 dat het autoverkeer nagenoeg overal 
voorrang krijgt op alle anderen. Veel steden maken goede 
stappen in het weren van autoverkeer in de stad (centrum en de 
direct aangrenzende wijken), maar hoewel Haarlem al jaren een 
fietsstad pretendeert te zijn is dat in Haarlem niet aan de orde. 
Alleen het centrum autoluw maken is weinig ambitieus en richt 
meer schade aan de stad dan het oplevert. Nu is de kans om de 
N200 als hoofdader voor het vervuilende autoverkeer te sluiten 
en het stationsgebied anders in te richten. Als Haarlem over 
enkele jaren klimaatneutraal wil zijn dan zullen dit soort keuzes 
ook gemaakt moeten worden. Zolang de weg er ligt en de 
doorgang niet wordt belemmerd zal het autoverkeer blijven 
toenemen. Er zijn tal van studies die aantonen dat wanneer je iets 
faciliteert er ook gebruik van wordt gemaakt. Kijk naar de 
snelwegen. Die worden keer op keer verbreed, maar er ontstaan 
niet minder files. Dus kies voor de leefbaarheid, kies 
daadwerkelijk voor de inwoners en niet voor passanten, kies voor 
de gezondheid van de inwoners en kies voor hun veiligheid. Kies 
ook voor de bereikbaarheid per voet, fiets en openbaar vervoer. 
Stimuleer mensen op een gezonde manier zich door de stad te 

het station zijn namelijk ook regionaal van invloed. Het 
uiteindelijke doel is om van de stationsomgeving een 
voetgangersgebied te maken en een plek die goed 
bereikbaar is voor fietsers. 



bewegen door simpelweg voorrang te geven aan voet- en 
fietsverkeer en het autoverkeer actief te ontmoedigen. 

2 De plannen voor het stationsplein zijn naar mijn idee allen veel te 
gericht op bebouwing. Het zou mooi zijn om deze entree van de 
stad groen te laten zijn en het uitzicht op het prachtige 
stationsgebouw te behouden/vergroten i.p.v. te verkleinen. Er 
staat dat het uitzicht wordt behouden, maar in de schetsen staan 
veel gebouwen op plekken waar nu nog geen gebouwen staan. 
Het zicht op het stationsgebouw gaat er in de plannen dus hoe 
dan ook op achteruit. Dat is erg jammer. Het zou een mooi groen 
plein/park kunnen zijn met ruimte voor terrassen waarmee het 
een prettige, leefbare, groene en veilige plek is waar de 
Haarlemmer en de bezoekers graag vertoeven. Dat groene 
karakter kan dan doorgetrokken worden aan de Noord zijde van 
het station wanneer de N200 wordt omgebouwd tot een groen 
fiets/voetgangers gebied. Parijs maakt ook dergelijke keuzes en 
de inwoners zijn er ontzettend blij mee. Haarlem is de minst 
groene stad van Nederland. Gebruik dit moment om daar iets aan 
te doen. Ik sta ervoor open om hierover met jullie in gesprek te 
gaan. Verder wens ik jullie veel wijsheid toe bij het maken van de 
juiste toekomstbestendige keuze. Neem daarbij vooral de 
volgende generaties in geachte. 

De plannen zijn er voornamelijk op gericht om een 
scheiding aan te brengen tussen een veilig en comfortabel 
busplein/verkeersplein en een verblijfsplein met 
aantrekkelijke functies en terrassen. En er blijft goed  zicht 
op het monumentale stationsgebouw waarbij we goed 
hebben gekeken naar de oorspronkelijke opzet van de 
Nieuwstad vanuit historisch perspectief en de rol van het 
station hierin. Uw stelling dat Haarlem de minst groene 
stad van Nederland is, heeft te maken met het areaal 
onbebouwde grond binnen de gemeente. Die is in 
Haarlem laag omdat het grootste deel van de gemeente is 
bebouwd, in tegenstelling tot (stedelijke) gemeenten met 
een groter aandeel buitengebied. Het zegt weinig over het 
daadwerkelijke aandeel van het groen in de stad of de 
kwaliteit en het gebruik ervan. Dat neemt overigens niet 
weg dat een van de ambities is dat we het gebied verder 
willen vergroenen. 
Om verder invulling te geven aan de ambitie ‘duurzaam op 
ieder vlak’ zal de gemeente een plan van aanpak  maken 
voor de verduurzaming en vergroening van het 
stationsgebied, in relatie tot de transformatie van het 
gebied. 
 

Nee  

    

 

BV 

Nr. opmerking antwoord aanpassing 

    

1 Ambities, ze zijn er altijd. Als oud-ambtenaar van de gemeente 
Haarlem - met in 1974 ! het beleidsterrein van de woonruimte en 
volkshuisvesting in mijn pakket, werd er gemeld dat er toen 

Dank voor uw inbreng. Het probleem van het 
woningtekort in de regio lossen wij niet op met deze visie. 
De komst van nieuwe bewoners in de regio draagt voor de 

Nee  



12.000 woningzoekenden waren. In de loop der jaren heeft 
Haarlem zich, al dan niet door andere overheden gedwongen, tot 
taak gesteld om een fiks woningbouwprogramma op te zetten. Zo 
zijn er duizenden (en duizenden) woningen in de jaren daarna 
bijgebouwd  (ik verliet de gemeente in 2010). Toen ik in 1983 mijn 
woning kocht waren er eisen waaraan men moest voldoen, zoals 
economische gebondenheid. Tegenwoordig hoeft dat kennelijk 
niet meer, veel Amsterdamse overloop, nieuwe Nederlanders, 
statushouders, noem maar op. Ik bedoel als je geen ander beleid 
aan de voorkant hanteert, zal het probleem van (steeds) meer 
woningen niet afnemen. In tegendeel we gaan naar een vol land 
toe. Ik fiets veel door NL en zie ook wat daar aan dorp- en 
stadsuitbreiding gebeurt. Het houdt niet meer op ! Begin van deze 
eeuw haalt Haarlem deskundigen van buiten om het problemen 
van de stad op te helpen lossen.  

groot deel bij aan de welvaart van de metropoolregio en 
in indirecte zin aan de welvaart van Nederland. Haarlem 
vormt onderdeel van deze regio en is een aantrekkelijke 
vestigingsplaats voor mensen die bijdrage leveren aan de 
economie van de metropoolregio.  

2 Een ontwikkeling staat mij nog bij , de Spoorzone. Nu weer een 
belangrijk onderwerp. Als de toegang tot de stad vanuit het 
oosten niet in de nieuwe plannen wordt genoemd ? (heb ik er 
over heen gelezen) schept dat nieuwe problemen. 
Oostersingelgracht weer openen ? Alle toevoer uit oost (om) 
leiden via de Waarderpolder naar .....? creeërt een enorme druk 
in noord. Hoe wordt dat op gelost , ik zie dat niet zo gauw in deze 
stukken. De verkeersdruk  met name 's zomers uit de oostelijke 
richting is enorm, onderschat dat niet. (Ik heb er 30 jaar gewoond) 
De genoemde tunnelvarianten zijn financieel onhaalbaar (anders 
dan met Provinciale/Rijksfinanciering) voor de gemeente en zijn 
dermate ingrijpend dat er een enorme congestie dreigt. Ik kan u 
wel een foto van de Bolwerken tonen uit de jaren '50 . (Geen 
autoverkeer- er was immers geen Prinsenbrug) Misschien met 
een wat modernere touch komt dat dan weer terug, alleen 
langzaamverkeer , een rustgevende gedachte voor de bewoners. 

In Haarlem zijn drie OV knooppunten in ontwikkeling:  
station Haarlem, station Spaarnwoude en knooppunt 
Haarlem Nieuw-Zuid. Dat is nodig om enerzijds aan de 
woningbehoefte te voldoen en anderzijds de stad 
bereikbaar te houden en ervoor te zorgen dat mensen 
snel en makkelijk met het openbaar vervoer kunnen 
reizen. Het is de bedoeling om de drie gebieden in 
samenhang met elkaar te ontwikkelen.  

Nee  

3 Als aanvulling op mijn net verzonden reactie nog het volgende: Tunnelvarianten op welke plek dan ook zijn bijzonder 
kostbaar en weinig flexibel. Om die reden is een tunnel 

Nee  



Ik schetste u de voorziene verkeersdruk als de route 
N200/Bolwerken afgesloten wordt voor autoverkeer en de 
geopperde tunnelvariant daar onhaalbaar blijkt. 
Misschien is het dan een gedachte met het oog op de toekomst 
om die verkeersdruk in noord bij de Schoterbrug - veronderstel ik- 
dan door een tunnel te leide naar de .... Westelijke Randweg. De 
tunnelbuis/bak kan dan onder de Jan Gijzenkade worden gelegd. 
Er zal dan nog wel wat deskundigheid nodig zijn die kan bedenken 
hoe je de aansluiting op de Randweg moet maken . 

onder het Kennemerplein afgevallen. Dat is in de visie 
veder toegelicht op pagina 62. Tot nu toe hebben diverse 
studies naar verschillende tunnels in de stad nog geen 
concrete tunnel opgeleverd. Een tunnel komt daarom pas 
in beeld als geen andere optie is om het verkeer anders 
door of om de stad te leiden. Voorlopig studeren we op 
mogelijkheden om een ruime regionale ring (de A9) in te 
richten om het autoverkeer om de stad te leiden naar de 
Westelijke Randweg. 

    

 

BW 

Nr. opmerking antwoord aanpassing 

    

1 Er staan mooie dingen te gebeuren in het stationsgebied en dat er 
wat moet gebeuren is zeker. De 3 varianten als beschreven 
hebben allemaal hun voor- en nadelen. Als direct omwonende 
van het stationsgebied maak ik mij op dit moment vooral zorgen 
omdat ik niet kan overzien welke dit zijn?  
Vooralsnog heeft deze visie veel weg van een kind dat verlangend 
voor de etalage van een speelgoedwinkel zijn verlanglijstje 
opmaakt voor sinterklaas, alles lijkt mogelijk, a brave new world. 
Wat ik mis in deze visie is aandacht voor de gevolgen voor direct 
omwonenden en andere belanghebbenden (niet zijnde grote 
vastgoedbezitters etc.) in de directe omgeving van het 
stationsgebied. Dat is geheel buiten beschouwing gelaten. 

Dank voor uw reactie. Verleiding is onderdeel van ieder 
plan waarin ambitie wordt getoond. Zonder verlangen 
geen beweging. In de visie staan in diverse ambities 
uitgangspunten genoemd de betrekking hebben op het 
verhogen van de kwaliteit van de leefomgeving, zoals 
verduurzaming, vergroening, veel meer verblijfskwaliteit 
van de openbare ruimte en een stedenbouwkundige 
invulling die beter pas bij de plek in de binnenstad. 

Nee  

2 Vragen: 
- Algemeen: Ik zou graag zien dat de visie ook de gebieden direct 
rondom het stationsgebied betrekt zodat de gevolgen voor die 
gebieden meer inzichtelijk worden per variant. Niet alleen voor 
omwonenden lijkt me dit van belang, juist ook beleidsmakers zelf 
zouden zich bewust moeten zijn van de gevolgen bij het maken 
van hun plannen. Dat komt de kwaliteit van beleid enkel ten 

Inderdaad is het stationsgebied een integraal onderdeel 
van de stad en worden de gevolgen van ingrepen op zowel 
verschillende schaalniveaus bekeken: vanuit de directe 
omgeving, de stad en de regio. Dat zijn de drie 
schaalniveaus die worden bediend in de visie en 
waarbinnen verschillende varianten en modellen tegen 
elkaar worden afgewogen. 

Nee  



goede. Het stationsgebied, hoe belangrijk ook, staat ten slotte 
niet op zichzelf maar is integraal onderdeel van de stad.  

3 - Meer specifiek in (letterlijk) mijn eigen straatje: Alle plaatjes met 
busroutes houden op bij slechts een klein stukje Jans- en 
Kruisstraat. Beiden kruisen de Parklaan nét buiten de 
plattegrondjes in de visie. Echter ALLE bussen die vertrekken in 
zuidelijke richting rijden ten minste over een deel van de 
Parklaan. Daarover wordt NIETS vermeld.  
Mijn vraag: Als direct omwonende wil ik graag weten wat de 3 
varianten betekenen in termen van bussen over de Parklaan? zo 
nog niet geheel bekend, dan toch ten minste wat de mogelijke 
opties zijn?  

Inmiddels is door de provincie Noord-Holland, de 
Vervoerregio Amsterdam, gemeente Amsterdam en 
gemeente Haarlem (samen met overige gemeenten in de 
regio) een onderzoek gestart naar HOV op de corridor 
Haarlem-Amsterdam/Schiphol waarin de routes naar 
station Haarlem worden meegenomen. Dit onderzoek is 
niet zo gedetailleerd dat uitspraken worden gedaan over 
de precieze inpassing van routes in de stationsomgeving. 
Aanvullend wordt nog een onderzoek 
(verkeerscirculatieplan) gestart naar aan- en afrijroutes 
van bussen in het Stationsgebied. Het ligt wel voor de 
hand dat net als nu, de bussen over de Parklaan zullen 
blijven rijden voor buslijnen richting Verwulft, 
Houtplein/Tempeliersstraat en Zijlweg/Overveen.  

Nee  

4 Daarnaast valt mij op dat de visie zeer strek rekening houdt met 
de komst van een tram. Ik begrijp goed dat dit wenselijk is maar 
de haalbaarheid moet nog worden onderzocht. Overal in de visie 
wordt rekening gehouden met de komst van deze tram en de 
aanname dat dit tot een afname van het busverkeer zal leiden. 
Maar wat als een tram niet haalbaar is? Of wat als de OV 
mobiliteit dermate toeneemt dat het busverkeer ondanks een 
tram in de komende jaren tot aan 2040 toch moet toenemen? 
Naar mijn mening is de visie wat dat betreft eenzijdig. Als er zo 
groots ingezet wordt op die tram, waarom dan niet eerst de 
haalbaarheid bepalen? 

In het onderzoek naar HOV op de corridor Haarlem-
Amsterdam/Schiphol wordt ook onderzocht of en op 
welke termijn een tram of lightrail noodzakelijk en 
haalbaar is om de groei van het openbaar vervoer op te 
vangen. Mogelijke routes en fasering zijn nog niet bekend. 
Naar verwachting zal niet vóór 2040 een tram naar het 
station rijden. Naar verwachting groeit het busvervoer in 
Haarlem tot 2040 met circa 50%. Om deze groei niet 
verder de stationsomgeving te laten belasten worden 
bussen omgeleid en wordt een nieuw busstation (Haarlem 
Nieuw-Zuid) gebouwd aan de Schipholweg. Daarvoor is 
door de provincie Noord-Holland en gemeente Haarlem 
gezamenlijk een onderzoek gestart. 

Nee  

5 Vragen: 
- Is het mogelijk eerst de haalbaarheid van een tram te bepalen en 
dan pas deze visie de beslismolen in te sturen? Dat zou zoveel 
meer duidelijkheid scheppen. 

Dat is niet mogelijk omdat een besluit over een tram niet 
door de gemeente Haarlem alleen genomen kan worden 
en nog geruime tijd op zich zal laten wachten. 

Nee 



6 - Zo niet, is het dan mogelijk de 3 varianten verder uit te werken 
in het scenario waarbij er géén tram komt? Dat lijkt me fair en 
realistisch. 
Ik kijk uit naar de beantwoording van mijn vragen 

In de drie varianten wordt zowel rekening gehouden met 
een scenario met en zonder tram. Concreet moeten de 
varianten goed kunnen functioneren zonder tram en 
moeten in elk van de varianten een tram fysiek inpasbaar 
zijn. 

Nee 

    

 

BX 

Nr. opmerking antwoord aanpassing 

    

1 In mijn ogen de beste optie, goede vrienden 2 zie bijlage. of goed 
huwelijk met aanpassing, zie bijlage Vragen: kunnen de gebouwen 
niet wat lager of elders gecompenseerd worden? 
 
 

We hanteren het principe van ‘hoge laagbouw’. Dat 
betekent dat we uitgaan van gebouwen tussen de vijf en 
acht lagen. Dat is gemiddeld lager dan de hoge bebouwen 
van het Berensteyncomplex, maar gemiddeld hoger dan 
de meeste kleine historische pandjes in straten en stegen. 
De hoogte past goed bij de belangrijkheid van de plek in 
de stad en we refereren nadrukkelijk naar Haarlemse 
gebouwen uit het verleden zoals de V&D-gebouwen aan 
het Verwulft en het Spaarne, de Spaarnstaduitgeverij aan 
de Nassaulaan en het oude C&A-gebouw in de Anegang 
als voorbeelden van het principe. Het compenseren van 
bebouwing elders ligt niet voor de hand: in de stad is 
weinig plek en is het logisch om op goed bereikbare 
brandpunten in de stad zoals het Stationsplein, functies en 
woningen toe te voegen in plaats van weg te halen.  
 
 

Nee  

2 Ik zou voor een tunnel gaan voor de auto's en niet voor de 
fietsers, zoals ik eerder heb gestuurd, dan word het stations plein 
aan de noord zijde ook mooi en meer bosrijk en prettiger om door 
heen te lopen, het lijkt wel of je langs een snel weg loopt daar. 

Helaas valt de optie voor een tunnel voor autoverkeer af. 
Deze optie is duur en niet goed in te passen. Dat is 
toegelicht op pagina 62 van de visie. Onze ambitie voor 
een betere inrichting van de N200 en een betere passage 
voor voetgangers en fietsers blijft echter overeind. De 
mogelijkheden om het autoverkeer op de N200 ten 

Nee  



noorden van het station te verminderen worden 
meegenomen in de uitwerking van het Haarlemse 
mobiliteitsbeleid. 

    

 

BY 

Nr. opmerking antwoord aanpassing 

1 In het najaar van 2020 heeft de gemeente Haarlem een concept 
Integrale visie Stationsgebied Haarlem 2020-2040 vrijgegeven 
voor inspraak. De visie lag tussen 26 oktober en 7 december  
2020 ter inzage. Na het verwerken van de inspraakreacties heeft 
de gemeente aangegeven graag de visie in het voorjaar van 2021 
definitief te maken. Vanwege het feit dat Vastint pas op 17 
december 2020 eigenaar is geworden van het Beresteyncomplex 
aan het Stationsplein, heeft de gemeente bereidheid getoond dat 
Vastint als belangrijke (nieuwe) ontwikkelpartner, na afloop van 
de inspraakperiode een inspraakreactie mag indienen. In deze 
memo is de volledige inspraakreactie van Vastint uiteengezet. 
Voor het overzicht is de inspraakreactie verdeeld over een aantal 
onderwerpen. 

Dank voor uw reactie. Nee  

2 Over het algemeen staat Vastint positief tegenover de ambities 
zoals beschreven in hoofdstuk 4. De specifieke punten die de 
herontwikkeling van het Beresteyncomplex raken en waar  
Vastint dus invloed op heeft, zijn hieronder beknopt aangeduid.  
Ambitie: een levendige plek voor iedereen.  
Vastint onderstreept de ambities welke vallen onder dit 
onderwerp. Wel wil Vastint benadrukken dat er een juiste mix van 
wonen, werken en voorzieningen gevonden moet worden om een 
goed functionerend en aantrekkelijke binnenstedelijk gebied te 
creëren, zowel overdag als in de avond. Hierin is wonen een 
belangrijk onderdeel van de ontwikkeling waar de nadruk op zal 
komen te liggen. Echter wel samen met de juiste complementaire 

In het vervolg van het proces wil de gemeente graag 
samen met Vastint, overige vastgoedeigenaren uit het 
gebied en Haarlemse ondernemers een onderzoek doen 
naar identiteit voor het gebied en bijpassend programma 
en functies. Dit draagt in onze ogen bij aan het bedenken 
maar ook daadwerkelijk realiseren van de juiste mix van 
functies voor het gebied.  
 
De gemeente ziet juist de woonfunctie als complementair 
en juist de werkfuncties als een belangrijke drager voor 
het gebied. De bedoeling is om in ieder geval het huidige 
aantal vierkante meters voor kantoren te behouden voor 
functies die bijdragen aan werkgelegenheid en/of 

Nee  



(commerciële) functies zoals kantoor, logies en op de begane 
grond diverse publiek toegankelijke voorzieningen.   

ondersteunende functies die bijdragen aan de realisatie 
van een aantrekkelijke plek voor werkgevers om zich te 
vestigen. Door te kiezen voor een hoog ambitieniveau 
voor het ‘werken’ programma, wordt de economische 
kracht van de knooppuntlocatie goed benut. 
 

3 Ambitie: voorrang voor voetgangers en fietsers.  
Vastint is het eens met de ambitie om functies en routes duidelijk 
vorm te geven, een duidelijk onderscheid tussen het busstation 
en het verblijfs-/voetgangersgebied is hierin belangrijk.  
Vastint is bereid met de gemeente in gesprek te gaan om te 
onderzoeken hoe dit middels de herontwikkeling van het 
Beresteyncomplex bereikt kan worden. 

Dank voor uw reactie, de gemeente gaat daarover graag 
met u in gesprek. 

Nee  

4 Ambitie: Reizigers bewegen zich moeiteloos en snel  
Vastint is graag deelgenoot van de gesprekken en de 
ontwerpopgave van de routing door het gebied en het busstation. 
Deze onderwerpen hebben namelijk een grote invloed op de  
ontwikkeling en vice versa. Daarbij kan Vastint functies in de plint 
aanbieden om een nog hogere kwaliteit te bereiken door de 
gebouwen optimaal te laten aansluiten op het openbaar  
gebied.  
Vastint begrijpt dat de gemeente de auto wil weren uit het 
gebied; meer lopen, fietsen en openbaar vervoer: voor de 
woningen op deze locatie kunnen we een lage parkeernorm  
accepteren. Echter dient er wel rekening te worden gehouden 
met de huidige parkeergarage, de commerciële waarde daarvan 
en de toekomstig parkeeropgave en -vraag. 

Dank voor uw reactie. Ook de gemeente ziet het ontwerp 
van busstation en vastgoed als onlosmakelijk verbonden 
onderdelen van de transformatie van het gebied. 
Passende functies in de plint kunnen bijdragen aan zowel 
de kwaliteit van het busstation als van het stadsplein. 
 
De visie gaat er inderdaad uit van een lage parkeernorm 
voor gebruikers en bezoekers in het stationsgebied 
passend is. Begrijperlijkerwijs kan de bestaande 
parkeergarage deels dienst blijven doen om de nieuwe 
parkeervraag in te vullen. 

Nee  

5 Ambitie: bolwerk en binnenstad komen samen.  
In eerdere gesprekken met de gemeente hebben we de 
stedenbouwkundige context besproken. Hierin kwamen we 
overeen dat de structuur van de Haarlemse binnenstad welke  

Dank voor uw reactie, die sluit aan bij de visie van de 
gemeente en provincie. 
Ook een variant ‘busstation blijft op dezelfde locatie’ kan 
mogelijk aansluiten bij de uitgangspunten van de visie. 
Belangrijk is de verblijfskwaliteit van het Stationsplein te 
verbeteren door verblijfsfuncties toe te voegen en het 

Nee  



zich kenmerkt door een straatgewijze bebouwing met strakke 
rooilijnen en een heldere overgang tussen openbaar en privé, kan 
worden voorgezet in de herontwikkeling van het  
Beresteyncomplex. Vastint wil hierbij een royale plint maken 
welke de basis vormt voor andere functies hierboven  
gestapeld in de vorm van hoge laagbouw. Variatie in de hoogte is 
mogelijk door het vergroten van het bouwvlak. De Kenaustraat en 
de Parkstraat kunnen met elkaar verbonden worden, en  
deze straatlijn kan doorgetrokken worden mits het huidige 
busstation iets wordt ingekort en de bouwkavel tussen de 
Herenstraat en huidig busstation wordt verbreed. Dit verbetert de  
stedenbouwkundige opzet, het ontwikkelpotentieel en -kwaliteit 
van het bestaande stationsplein. Dit is een additionele variant 
‘busstation blijft op dezelfde locatie’ die verder onderzocht kan 
worden. 

realiseren van een busstation dat comfortabel is voor 
reizigers. Opties waarbij dat kan met behoud van het 
bestaande busstation (of een deel daarvan) kunnen 
onderzocht worden. Ook het vergroten van het bouwvlak 
is nog onderwerp van verder onderzoek. 

6 Ambitie: duurzaam op elk vlak.   
Vastint heeft duurzaamheid als een van de kernwaardes.   
Bijna alle nieuw ontwikkelde commerciële gebouwen van Vastint 
scoren zeer hoog op duurzaamheidsnormen en betreffende 
certificaten (LEED/BREEAM/WELL). Het woningbouwconcept dat 
Vastint heeft ontwikkeld is sterk gericht op circulariteit, de  
verschillende elementen kunnen aan het einde van de levensduur 
eenvoudig gescheiden en hergebruikt worden. De volumetrische 
draagstructuur van dit bouwconcept heeft een zeer lange 
levensduur. De overige lagen van het gebouw kunnen in de tijd 
aangepast of vervangen worden, wat de totale levensduur van het 
gebouw weer verhoogd wat weer een positief effect heeft op de 
carbon footprint. Ook met de bouw van hotels zijn we 
vooruitstrevend op dit onderwerp. De draagconstructie hiervan is 
van hout. De CO2 die is opgeslagen zorgt voor een negatieve 
footprint voor dit deel van de bouw.   

Dank voor uw reactie. De gemeente is verheugd over uw 
duurzame concepten en is benieuwd naar de verdere 
uitwerking daarvan. 

Nee  

7 Programma Ook de gemeente gaat met de visie uit van in ieder geval 
behoud van het bestaande bouwvolume. Volgens bij de 

Nee  



De geformuleerde ambities worden grotendeels door Vastint 
onderschreven: meer verblijfskwaliteit en levendigheid, meer 
ruimtelijke kwaliteit, een aangename functiemix en minder 
dominantie van het busvervoer. Om hier als projectontwikkelaar 
invulling aan te geven is het belangrijk dat er een minimaal  
programma op deze locatie kan worden gerealiseerd. Vastint is 
eigenaar van het Beresteyncomplex waarvan door de grotere 
hoogtes van de sporthal en parkeergarage het bouwvolume hoger 
is dan de BVO’s doen vermoeden. Daarnaast bevindt zich op het  
Beresteyncomplex een private woontoren met 88 
koopappartementen dat niet in eigendom van Vastint is. 
 
Geconstateerd wordt dat in alle varianten die in de visie 
beschreven staan (een deel van) de bebouwing van Vastint 
verwijderd wordt om ruimte te maken voor een nieuw 
programma.  Geen van de modellen en varianten worden in de 
visie gekwantificeerd. Voor Vastint is behoud van volume (en 
daarmee ontwikkelpotentie) het uitgangspunt, en zij wil uitgaan 
van tenminste 55.000 m² BVO.  
 
De visie geeft enerzijds het behoud van het bestaande 
kantoorprogramma aan, maar er is tevens ook de wens om een 
meer gemengd en binnenstedelijk programma te creëren. Het  
programma dat Vastint voorziet omvat wonen, kantoren, diverse 
commerciële en openbare ruimtes (plint) en een hotel. 
 
Vastint benoemt graag dat ze deze locatie niet geschikt vinden 
voor een kantoorprogramma groter dan 7.500 m² BVO. De 
jaarlijkse opname tussen 2016 en 2020 van kantoren in Haarlem  
bedroeg slechts 1.200 m². De gemiddelde transactiegrootte 
tussen 2007 en 2020, met uitzondering van een grote 
overheidstransactie in 2015, was met een gemiddelde van 1.380  

gemeente beschikbare gegevens omvat het huidige 
complex 36.436 m2 BVO op een perceel van circa 7.760 
m2. I.v.m. de vrije hoogte van met name de sporthal (circa 
9 meter), kan dat inderdaad een toename van het aantal 
vierkante meters BVO betekenen. Nader onderzoek moet 
uitwijzen of volume kan worden toegevoegd. We zullen in 
gezamenlijk overleg nog nagaan of de door uw genoemde 
55.000 m2 BVO een realistisch uitgangspunt is voor deze 
plek.   
 
De gemeente voorziet een gemengd programma binnen 
het gebied met behoud van het bestaande 
kantoorprogramma (in m2) ten behoeve van functies die 
bijdragen aan werkgelegenheid. Er zit dus een verschil 
tussen het idee van Vastint om 7.500 m2 kantoren terug 
te brengen en het uitgangspunt van de gemeente om de 
bestaande kantoren, circa 12.000 m2, te behouden. Het is 
de vraag hoeveel ruimte er (stedenbouwkundig) nog is om 
(veel) woningen toe te voegen. Daarnaast is het de vraag 
in hoeverre een goed woonmilieu kan worden gecreëerd 
in de stationsomgeving eb als onderdeel van een 
werkgebied. 
 
Het programma dat Vastint voor ogen heeft voorziet in 
een hotel. Dat sluit op dit moment niet aan bij de 
hotelpauze die van kracht is in Haarlem. De hotelpauze 
loopt in ieder geval tot januari 2022 en kan worden 
verlengd. Onderzocht moet worden in hoeverre dit idee 
op een later moment kan aansluiten bij de Haarlemse visie 
op het gebied, op hotelontwikkelingen in de stad en 
(behoud van) vierkante meters vloeroppervlak die 
bijdragen aan werkgelegenheid.  



m² zeer laag. Deze cijfers onderstrepen de intentie van Vastint om 
het kantoorprogramma op deze locatie te beperken. Aangezien 
de opname on de afgelopen jaren voornamelijk bestond  
uit kleinere huurders - meer dan 50% van alle opnamen was 
<1.000 m² - voorzien we een flex-kantoorconcept als belangrijk 
onderdeel hiervan.  In de visie wordt de toename van wonen in 
het gebied niet gekwantificeerd. Vastint ziet veel kans om door 
het substantieel toevoegen van wonen de levendigheid en 
verblijfskwaliteit in het gebied te versterken. 

8 De verhoging van de kwaliteit van het stationsplein en een beter 
stedenbouwkundig ontwerp wordt door Vastint toegejuicht. Dit 
kan in samenwerking gerealiseerd worden als de investeringen 
die nodig zijn voor de herontwikkeling op een juiste manier 
gekoppeld worden aan de mobiliteitsopgave.     
De voorgestelde varianten hebben we geanalyseerd, en onze 
conclusie is dat niet met elk model kan worden ingestemd.  
Onderstaand een reactie per variant en versie: 
 
Goed huwelijk  
Vastint gelooft niet in het opnemen van een busstation binnen 
haar bebouwing. Dit leidt tot onbeheersbare ruimtes, hoge kosten 
en forse consequenties voor de overige te ontwikkelen massa. 
Bouwen boven een busstation is zeer kostbaar. Met een gevraagd 
ruimtebeslag van 4.000 m² op maaiveld is de impact op de  
bebouwing te groot. Deze variant creëert een meer complexe 
eigendomssituatie en we vrezen dat de woon- en verblijfskwaliteit 
boven een busstation niet de juiste kwaliteit zal bieden. Een 
bebouwd busstation biedt ook minder flexibiliteit naar de 
toekomst toe. 

Dank voor uw reactie. Omdat slechts een model 
gerealiseerd kan worden is het niet noodzakelijk om met 
alle drie de varianten in te stemmen. Op dat punt hoeft de 
visie niet aangepast te worden. De gemeente en provincie 
vinden het nu echter nog te vroeg om al een variant af te 
laten vallen. De risico’s die u benoemt ten aanzien van de 
variant Goed Huwelijk worden echter wel onderkend: 
- hoge kosten 
- forse te ontwikkelen bouwmassa waarvan een flink deel 
wordt ingenomen door het busstation 
- risico’s/onzekerheden ten aanzien van eigendomssituatie 
en beheer en exploitatie  
- minder flexibel in de toekomst 
- realiseren prettig woon- en verblijfsklimaat boven een 
busstation vergt nader onderzoek 
 
 
 

Nee  

9 Goede buren  
Vastint heeft het meeste vertrouwen in het maken van een eigen 
busstation als zelfstandig element. De twee varianten daarvan 

Dank voor uw reactie en duidelijke stelling. De 
voorbeelduitwerkingen die zijn opgenomen in de visie ziet 
de gemeente heel uitdrukkelijk slechts als voorbeeld. 
Bedoeld om voor de lezer inzichtelijk te maken wat 

Nee  



hebben in verschillende mate consequenties voor de verdere 
planontwikkeling;   
i. Een opzet waarin een busstation tussen twee bouwvelden is 
gelegen (versie 1) is niet acceptabel vanwege de forse afname van  
ontwikkelruimte en de impact op de plinten daarvan door de  
aangrenzende bus perrons en routes; 
ii. Een opzet met een busstation ter plaatse van de huidige 
sporthal, een model zoals wordt weergegeven in versie 2, is 
denkbaar en bespreekbaar. Echter moet Vastint met dit model 
een groot deel van het bestaande vastgoed inleveren en is het 
beoogde volume op eigen kavel niet te realiseren. Vastint staat 
open om tezamen met de gemeente hier een oplossing voor te 
vinden in de vorm van andere / nieuwe bouwkavels; 

mogelijkheden en consequenties van de verschillende 
varianten zijn. 
 
Bij de verschillende modellen is er inderdaad van 
uitgegaan dat, ten behoeve van een betere 
stedenbouwkundig opzet en samenhang, grondruil 
voorwaardelijk (of in ieder geval waarschijnlijk) is. De 
gemeente onderzoekt graag samen met Vastint de 
verschillende mogelijkheden voor een efficiënte en 
aantrekkelijke verkaveling. 

10 Goede vrienden  
Vastint zou het toejuichen wanneer de bussen van het 
Stationsplein verdwijnen en afgewikkeld worden aan de Jansweg 
en daarom heeft deze variant de voorkeur van Vastint. Deze 
variant zal de grootste kwaliteitsimpuls voor het Stationsplein 
geven en biedt tevens de meeste flexibiliteit voor de ontwikkeling  
van het Stationsplein. Of deze variant haalbaar is op functioneel, 
technisch en financieel gebied is, zal nader onderzoek door de 
gemeente moeten uitwijzen; 

Dank voor uw reactie. De gemeente onderzoekt samen 
met haar partners de mogelijkheden en randvoorwaarden 
voor deze variant. 

Nee  

11 Hoewel het Vastint duidelijk is dat de gemeente het huidige bus 
plein tot een verblijfsplein en stadsentree wil maken en dat de 
aanwezigheid van de bussen op de huidige plek niet langer 
gewenst is, pleit zij ervoor een vierde variant in overweging te 
nemen, namelijk een model waarin het busstation op de huidige  
plek blijft maar ingrijpend wordt verbeterd;  
 
In de bijlagen vindt u de volumestudie die we aankoop hadden 
opgesteld en twee varianten die we recentelijk hebben 
uitgewerkt.  
 

Het uitgangspunt is evenwicht tussen een goede 
vervoersknoop (to go functie) een aantrekkelijke toegang 
tot de stad (to be functie). De gemeente ziet een scheiding 
tussen busplein en verblijfsplein als een goede oplossing 
daarvoor. Het is niet perse een uitgangspunt dat het 
busstation van de huidige plek verdwijnt. Echter in de 
huidige stedenbouwkundige opzet blijkt een 
aantrekkelijke invulling van de plinten van het vastgoed en 
een aantrekkelijke verblijfskwaliteit (met bijvoorbeeld 
publieke functies, horeca, terrassen, ruimte voor 
ontmoeting) lastig te realiseren. De gemeente is benieuwd 

Nee  



naar oplossingen die zowel bijdragen aan de ‘to go’ als ‘ to 
be’ kwaliteiten in de stationsomgeving. 
 
De genoemde bijlage ziet de gemeente als een studie en 
geen inspraakreactie en is derhalve niet toegevoegd aan 
deze nota van beantwoording. Uiteraard is de gemeente 
content met de studie en zijn wij hierover in gesprek. 

12 Parkeren en (openbaar) vervoer  
a. In de visie wordt voorgesteld het openbaar fiets parkeren in 
omvang te verdubbelen. De zoekrichting raakt de ondergrondse 
parkeergarage van Beresteyn. Vastint staat open voor het 
onderzoeken van deze locatie voor het uitbreiden van het fiets 
parkeren, echter moet die niet leiden tot een devaluatie van het 
bestaande vastgoed door het toewijzen van een nieuwe functie – 
in dit geval fiets parkeren in plaats van auto parkeren; 

Een van de onderzoeksrichtingen zoals geschetst in de 
visie raakt mogelijk het ondergrondse deel van de 
parkeergarage van Vastint. De uiteindelijke locatie voor 
het uitbreiden van het aantal fietsparkeerplekken is 
onderhevig aan onderzoek en overleg. 

Nee  

13 b. De aanwezigheid van de parkeergarage wordt niet genoemd in 
de visie. Ook is het onduidelijk hoe het bewoners- en bezoekers 
parkeren, waar de huidige garage voor functioneert, in de 
toekomst geregeld wordt. Hoe wil de met de huidige 
parkeergarage omgaan? 

Over de inzet van de parkeergarage voor 
bewonersparkeren zijn tussen de voorganger van Vastint 
en de gemeente afspraken vastgelegd in een 
overeenkomst. De afspraken houden in dat de eigenaar 
van de parkeergarage een maximaal aantal 
bewonersabonnementen tegen een voorgeschreven tarief 
uitgeeft voor een periode van 10 jaar (vanaf 21 november 
2018). Of maximaal tot 6 maanden nadat een 
ontvankelijke omgevingsvergunning voor bouwen is 
ingediend voor de herontwikkeling van het vastgoed 
waaronder (een niet ondergeschikt deel van) de 
parkeergarage. De genoemde overeenkomst ziet niet op 
private afspraken die mogelijk gemaakt zijn tussen de 
voorganger van Vastint en particulieren. 

Nee  

14 c. De bus routing binnen het plangebied is in de visie niet helder. 
De huidige routes van de Jansweg naar de Kruisstraat voor een 
deel van de bussen lijkt in de visie niet altijd het uitgangspunt te 
zijn. Wat is het uitgangspunt van de gemeente en de provincie? 

Inmiddels is door de provincie Noord-Holland, de 
Vervoerregio Amsterdam, gemeente Amsterdam en 
gemeente Haarlem (samen met overige gemeenten in de 
regio) een onderzoek gestart naar HOV op de corridor 

Nee  



Haarlem-Amsterdam/Schiphol waarin de routes naar 
station Haarlem worden meegenomen. Aanvullend moet 
een onderzoek gedaan (verkeerscirculatieplan gemaakt) 
worden naar de busroutes in de stationsomgeving. 
Uiteraard rijden bussen van en naar het station over de 
Jansweg en Kruisweg. De huidige verdeling is echter niet 
perse het uitgangspunt voor de toekomst.  

15 d. In de visie wordt geanticipeerd op een toekomstige 
tramverbinding door het gebied. Niet duidelijk is wat de 
maatvoering is waarmee gerekend is en waar er rekening mee 
moet worden gehouden. Wat zijn de uitgangspunten waar  
rekening mee dient te worden gehouden in de ontwerpopgave 
van het Stationsplein? 

De te hanteren uitgangspunten zullen nader worden 
gespecificeerd.  

Nee  

    

 

BZ             

 Samenvatting vragen gemeenteraadsfracties en beantwoording in de Commissie Ontwikkeling van 29 oktober 2020. 
Conclusie: concept-visie Stationsgebied voldoende besproken. 

Nr. opmerking antwoord aanpassing 

    

1 Aynan: akkoord met het vrijgeven van dit plan voor inspraak.  Roduner: Het product wat nu voorligt, is vrij gegeven voor 
inspraak. Al uw bijdragen zullen worden meegenomen als 
inspraakbijdrage.  

 

2 Wiedemeijer: Er worden eigenlijk drie scenario’s uiteen gezet. Bij 
goed huwelijk is het belangrijk dat inderdaad met de ontwikkelaar 
Pinnacle goed wordt samengewerkt in de meest intensieve 
variant. De Partij van de Arbeid denkt dat in het scenario goed 
huwelijk er ook de meest hoogwaardige kwaliteit gerealiseerd kan 
worden, waarbij de toekomstige OV-modaliteiten samen gebracht 
kunnen worden in een gebouwde vorm. Dan heb je op het 
stationsplein, meer ruimte waar je kunt recreëren, misschien wel 
een leuk terrasje. Dan wordt het echt een warme entree (…) Ik 
zou vooral inzetten op kwaliteit, dus beknibbel daar vooral niet 

Roduner: De motie Lange Heerenstraat is niet van het 
netvlies verdwenen. Als u vindt dat die onvoldoende is 
afgedaan, dan hebben we daar een discussie over. Uit  
analyse blijkt dat het verkeer in de Lange Heerenstraat 
niet per se een probleem is. Je zou nog maatregelen 
kunnen nemen, maar dat is dan uiteindelijk een 
vervolggesprek. 
 

 



op. (…)De Lange Heerenstraat, daar hadden we een motie over 
aangenomen, op weg naar een groene Lange Heerenstraat. Dat 
lijkt toch wel een beetje een project wat misschien pas over een 
jaar of 5 het daglicht kan vinden. En wij ontvangen eigenlijk nog 
steeds relatief veel klachten van hardrijders door die bocht die 
daar aan het eind zit. Dus ik ben toch benieuwd of u misschien 
met de bewoners daar wonen een plan kan maken hoe dat 
misschien eerder dan 5 jaar weg kunt nemen. En voor de rest zien 
wij er enorm veel potentie in, en harstikke veel succes. 

 Van Zetten: Er is echt al meer dan 35 miljoen uitgegeven om het 
een prachtig verblijfsgebied hier in Haarlem te maken. En dit is 
uiteindelijk het resultaat geworden. Dus ik wens het college 
enorm veel succes. De relatie met Pinnacle is natuurlijk wel heel 
erg belangrijk. En ik ben benieuwd of u er uit gaat komen.  

  

 Visser: Over dit stuk ben ik wat meer teleurgesteld dan het vorige 
stuk. Omdat voor mijn gevoel we te weinig stappen hebben gezet 
sinds de vorige keer dat we over het stationsplein spraken. Erg 
veel varianten. En eigenlijk vind ik geen een variant er uit 
springen. Want er is te weinig ontworpen vanuit het openbaar 
vervoer, maar ook vooral vanuit de openbare ruimte. De omvang 
van het huidige busplein is het uitgangspunt voor deze visie, en 
het kan mogelijk zelfs kleiner. Ja, dat is als die tram er komt, en ik 
hoop dat die tram er komt. Maar het kan ook nog wel 10-20 jaar 
duren voordat die tram er komt en dan hebben we ook een 
leefbaar stationsplein nodig wat een OV-knoop is. Het huidige 
busstation is gewoon te klein. Ik zeg niet per se dat er extra bus 
perrons bij moeten komen, maar ook de huidige perrons zijn 
gewoon veel te smal. En je hebt er geen beschutting. Dus ook als 
je alleen al de perrons wat breder zou maken, heb je een grotere 
busstation nodig. En dus kom je al gauw bij scenario huwelijk. 
Overigens is er nog een ander scenario, dat is het scenario 
overkopen. Dan heb je zelf de regie, en dat is misschien best wel 
een interessant scenario. Maar wij vinden dat er uiteindelijk echt 

Berkhout: Er moet meer comfort voor de reizigers terug 
komen in de eindvariant. Dat betekent ruimere perrons en 
overkappingen. We denken ook dat dat kan met een 
efficiëntere inrichting dan dat er nu is. Dat er zelfs nog 
mogelijk gekeken kan worden hoe je beperkte groei 
daarmee kan opvangen.  
 

 



vanuit het OV, vanuit de fiets en vanuit de voetganger moet 
worden ontworpen. En dat betekent dus, zeker als je weet dat die 
tram echt nog wel eventjes duurt, dat er ook meer vierkante 
meters voor dat busstation moet komen. 

 Klaver: Ja, u legt de nadruk op de tram. En die willen we juist 
realiseren om te zorgen dat de groei op het stationsgebied 
beperkt kan blijven. 

  

 Visser: Ja, maar zelfs als de groei beperkt blijft en we nieuwe 
buslijnen krijgen, dan nog houd je de huidige omvang van het OV, 
en dat is al te veel op het huidige te krappe plein. Ik ben ervan 
overtuigd dat dit plein heel veel kansen biedt, maar je moet wel 
ontwerpen vanuit de primaire functie van dit gebied. Dat is 
allereerst OV, maar vooral ook daarnaast de fiets en de 
voetganger. En ik word wel heel enthousiast over wat er in het 
plan staat over fietsenstallingen. Dat vind ik echt wel een 
verbetering ten opzichte van het vorige plan. Er ontbreekt totaal 
visie op die hele verkeerskundige kant in dit verhaal, ook als we 
die tram willen. Dus dat moet echt veel beter. En één uitdaging is 
dan ook de N200 aan de Noordkant, de barrièrewerking die wordt 
goed benoemd. Ik ben heel benieuwd naar de ideeën in het 
mobiliteitsplan, van hoe kunnen we meer verkeer om de stad 
heen leiden, zodat het op de N200 rustiger wordt en daar die 
barrière werking weggaat.  

  

 Amand: Een prachtplan, ik zei het net al. En vergroening zou 
natuurlijk ook wel eens heel erg goed wezen, met een 
groenparagraaf. Niet deze stenen massa die er nu is, daar moeten 
we nou eens een keer vanaf. Trots zou willen dat ook natuurlijk de 
bus of tram of wat er komt, ook liefst onder de kap zou landen. 
Dat we daar dus opstaphavens maken. Dan hebben we het plein 
helemaal vrij. We kunnen ook met de horeca wat daar zit een 
beetje schuiven.  

  



 Krouwels: Voor D66 Haarlem staat bij het stationsplein OV op 
prioriteit 1, 2 en 3. Wij zien het niet overal terug, en we zien best 
wel een verschuiving naar stedenbouwkundige prioriteiten.  

Roduner: We hebben eerder een uitgebreide analyse 
gehad over het ruimtegebruik in dit gebied. Wat er nodig 
is voor de bussen, hoe we daarmee omgaan. Daardoor is 
ook het knooppunt Nieuw-Zuid nadrukkelijk naar voren 
gekomen. Dus hebben we de discussie over mobiliteit op 
1, 2 en 3 gehad. Nu gaan we ook een stedenbouwkundig 
plan maken, waardoor het een aantrekkelijke en prettige 
plek wordt. Het moet meer worden dan alleen een 
busplatform, maar het moet ook een prettige plek zijn 
waar mensen graag willen verblijven en willen 
overstappen. 

 

 Aynan: Naar mijn weten heeft D66 uit volle overtuiging voor 
gestemd voor SOR, en daarin staat de voetganger op 1, de fietser 
op 2 en OV op 3. En nu hoor ik dat OV op 1 staat, op 2 en op 3. 

  

 Krouwels: bereikbaarheid op nummer 1, 2 en 3, als het gaat om 
het ontwikkelen van het stationsplein. De bus, trein en eventueel 
tram moeten in de toekomst dicht bij elkaar liggen. We zijn ook 
heel benieuwd wat Haarlem hiervan vindt. Dit stationsplein ligt er 
nog niet zo lang. Dus wat hebben wij geleerd vanuit het verleden, 
dat zou ik echt heel graag een beetje terug willen zien. Dat dit 
weer op de schop moet, is erg jammer.  

  

 Van Leeuwen: Op 1A, 1B en 2A en 2B komt ook wat ons betreft de 
verblijfsfunctie te staan. Dus ook de functies rondom het plein zijn 
voor ons van belang. En de noordkant blijft voor ons een 
struikelblok. We hebben het de vorige keer over een tunnel 
gehad, en daar zijn we nog niet helemaal uit hoe we dat voor ons 
zien. Maar de noord ontsluiting van het plein is ook van belang. 
We zijn erg benieuwd wat de Haarlemmers van deze visie vinden.  

  

 Blokpoel: Een voorkeur voor goede vrienden waarbij de oude 
stadstructuur voorop staat. Want juist daar benut je alle ruimte, 
inclusief het pand van Rijksvastgoedbedrijf. Dan wordt het ook 
meer een leefgebied dan alleen maar meer een transfergebied.. 
Het is juist een plek waar ook gewerkt kan worden, waar mensen 

  



kunnen wonen en ook waar Haarlem weer mee vooruit kan en 
ook de bus en eventuele tramverbinding. In de variant waar de 
VVD een voorkeur voor heeft, kunnen mensen rechtstreeks vanuit 
het busplatform het station binnen wandelen en hoeft men niet 
meer een heel plein over. 

 Krouwels: Is de VVD dan ook van mening dat voor al die ambities, 
dat hier echt genoeg ruimte ligt om dit allemaal te 
bewerkstelligen? 

  

 Blokpoel: Ja. Want ik neem aan dat stedenbouwkundigen dit 
hebben ontworpen hier de mogelijkheden toe zien. Anders lagen 
deze varianten er niet. Toekomstgericht dus, maar zeker met een 
historiserend karakter. Dat we kwaliteit toevoegen aan de stad, 
kwaliteit die hard nodig is en ook echt bijdraagt aan het gebied. 
Fietsers die moeten de ruimte krijgen van zowel vanaf noord 
komend. Tunnels vanaf noord zo de fietskelder in. Prachtig, maar 
uiteindelijk moeten mensen ook naar het centrum. Het liefst 
linksom, rechtsom van het station. Maar goed, als de Jansweg 
benut wordt als busstation of als busstraat, dan vervalt linksom. 
Maar zorg dan dat de Kruisstraat, alle ruimte biedt en een brede 
fietsstraat en wandelstraat wordt. Bijna een promenade de stad 
in. Hoe gaan we de tunnels financieren? Uiteindelijk is het één 
grote financieringsopgave. Kunt u daar al een tipje van de sluier 
over oplichten hoe we dat denken te gaan doen? De auto’s aan de 
noordzijde en natuurlijk N200, elke zomer staat het dagen achter 
elkaar vast. We zien daar niet direct een oplossing voor. Ja, de 
ring moet voltooid worden aan de noordkant van Haarlem. 
Wellicht biedt dat de oplossing om het verkeer om de stad heen 
te leiden en niet dwars door de stad heen. We kijken uit naar de 
inspraak.  

Roduner: Hoe gaan we dit financieren? Wat is het 
perspectief? Ik kan me voorstellen dat we daar in een 
volgende versie wat explicieter op terug komen. Daarbij is 
het goed om nog een keer hier expliciet te melden dat de 
huidige eigenaar het complex te koop heeft gezet. Wij 
hebben ook deze concept visie gepresenteerd aan 
geïnteresseerde kopers, zodat zij kennis konden nemen 
van de ambities en de plannen van de gemeente, onder 
voorbehoud van definitieve besluitvorming door de raad. 
En de gemeente heeft nog een eerste recht van kopen 
hebben. Dat is ook iets wat we moeten afwegen. 
 
Met de investering van de spoorse maatregelen, is ingezet 
op frequentieverhoging naar het strand. Dat is een manier 
om te werken aan het oplossen van knelpunten op de 
N200. Tegelijkertijd moeten we in regionaal verband 
bekijken hoe we de toestroom van het verkeer kunnen 
verminderen. Een tunnel is erg duur. Mogelijk kan een 
Velser boogconstructie het verkeer om de stad heen 
leiden en een oplossing bieden. Dit zijn dilemma’s die ook 
bij het mobiliteitsbeleid naar voren komen.  
 

 

 Klaver: Het CDA vindt het wat voorligt rijp voor de inspraak. We 
vinden het heel creatief, we vinden het toekomstgericht en out of 
the box. We worden blij van de scheiding tussen stadsplein en 

  



busstation. We worden blij van de meer levendigheid, van de 
noord-zuidverbinding voor fietsers. Dat het aantrekkelijker wordt 
voor fietsers en voetgangers. De herontwikkeling van Beresteyn 
en Beijnes. Die uitstraling is nu natuurlijk belabberd. We zijn 
benieuwd naar de oplossing die er nog moet komen voor de 
N200. Want ja, die is nu wel ondergeschikt in de visie, maar is in 
feite voorwaardelijk voor de realisatie. En ontwerp vanuit de 
tram.  

 Bloem: Het is op dit moment natuurlijk spekgladde Chinese 
natuurstenen lelijkheid. Mensen staan er in de kou en in de regen, 
bussen kunnen er niet keren. Elk ontwerp is eigenlijk al beter. Dus 
ruimte voor verbetering. De varianten zijn er, en daar mag de stad 
een uitspraak over doen. Zeker als het gaat om de verkeersstroom 
van de bussen, zijn er wel veel mensen die belang ook hebben als 
het gaat om de Parklaan, de school die daar de vorige keer een 
belangrijke rol heeft gespeeld. Ook de variant huwelijk die 
misschien wel het mooiste is. Ik ben erg benieuwd hoe zich dat 
gaat ontwikkelen. We geven het vrij voor de inspraak, en we 
hopen dat dit weer een stap is naar een mooier, beter 
stationsplein. 

 
 
 
 
 

 

 Oosterbroek: GroenLinks is voor een groen stationsplein. 
GroenLinks zou graag in deze visie een specifieke baan voor het 
OV willen zien, zodat we wanneer we klaar zijn voor de lightrail of 
tram, deze simpelweg ook kan worden toegevoegd. In de visie 
wordt gesteld dat er een onderzoek komt in 2025 over de 
mogelijkheden voor het verbeteren van de fiets- en 
wandelverbinding. Kunnen we dat niet eerder doen? Bijvoorbeeld 
dat het dan kan worden meegenomen in het mobiliteitsplan. Is er 
rekening gehouden met oplaadpunten voor e-bikes. Want dan 
wordt het misschien mogelijk om zonne-energie van het 
stationsdak te laden voor de gestalde e-bikes in het station.  
GroenLinks wil graag inzetten op dat daar ook maatschappelijk 
vastgoed komt. En, nou ja, wij vinden dat in deze ontwikkeling 

Berkhout: We gaan ook inzetten op het fiets parkeren en 
zijn voornemens om met een startnotitie over dat fiets 
parkeren, die fietsenstalling, wel relatief snel naar u toe te 
komen.  
 
De e-bike is inmiddels de meest verkochte fiets en is ook 
duurder. We gaan bekijken hoe we daar met de 
fietsenstallingruimte, en ook dus de bewaakte 
fietsenstalling, rekening mee houden. 
 
Roduner: U vraagt aandacht voor maatschappelijk 
vastgoed, cultureel vastgoed. Het is een ingewikkelde 
ontwikkeling met hoog opgestapelde ambities. Er is niet 

 



misschien wel wat culturele en duurzame parels kunnen 
huisvesten op die A locatie. Juist omdat cultuur dan dicht bij die 
werkende en dynamische plek kan komen, zodat het ook een 
leefbare plek wordt. We willen meegeven te verkennen of er 
vruchtbare grond is voor maatschappelijk vastgoed voor cultuur 
en duurzaamheid. 

heel veel ruimte om te herontwikkelen, omdat de plek 
beperkt in omvang is. We moeten opletten dat we niet te 
veel wensen hebben. We kunnen in een volgende versie 
terugkomen op hoeveel ruimte er, ook financieel, is om 
maatschappelijke en culturele functies toe te voegen. En 
hoeveel behoefte er is in de stad.  
 

 Otten: Ook ik geloof niet in goede huwelijken. 
En het huidige stationsplein vind ik een lugubere plek. Je glijdt 
inderdaad uit, de bussen draaien bijna over de stoepen heen. Ik 
voorzie eigenlijk in alle opties gewoon problemen. Bij de Parklaan, 
bij de Janstraat, gewoon de ruimte voor het station. Dus ik kijk 
cynisch naar de plannen, en ik denk dat het inderdaad een 
buitengewoon moeilijke inspraak gaat worden. En ik blijf ervoor 
pleiten dat we meer buiten de stad de grote bussen houden, en 
met kleinere bussen de stad in gaan. 

  

 Visser: Natuurlijk moet het een prettige plek zijn, en we hebben 
inderdaad die keuze gemaakt mobiliteit knooppunt centraal, maar 
dat blijkt nog niet uit deze notitie. Er wordt heel nadrukkelijk 
gesproken over, het busstation mag niet groter worden. Het liefst 
moet het zelfs kleiner worden. Dat is een verkeerd uitgangspunt. 
Als je nog geen 100% zekerheid hebt dat die tram er komt. Als die 
er niet komt, dan is er een ruimer busstation nodig dan nu. 
Uiteindelijk zijn de huidige perrons veel te smal. Ga maar eens 
met een rolstoel dat perron op en probeer een bus in te komen. 
Bij de eerdere discussie werd er steeds erkend dat er ook op 
stationsplein nog een lichte groei zou zijn. We hebben steeds dit 
voorbehoud gemaakt. En echt waar, zoveel loze ruimte is er niet.  

Roduner: We bouwen voort op eerdere studies. Daar is 
goed ingezoomd op de ruimte die nodig is om de bussen 
goed te faciliteren. In de vorige studie hebben we 
geconcludeerd dat het niet groter moet worden en liever 
nog iets beter ingedeeld dan het nu is. Nu gaan we een 
stap vooruit en proberen dat op een goede manier in te 
passen. Hoe gaan we de rest van het gebied ontwikkelen 
en hoe zorgen we dat het OV gebied ook een prettige plek 
wordt. In alle scenario’s gaan de perrons op de schop. 

 

 Wiedemeijer: Overweegt u zelf ook te kopen en werkt u de voor- 
en nadelen van uit tegen die tijd, voor ons? 

Roduner: Ja, daarvan zullen we een plus en min analyse 
moeten maken. We kopen geen stukken vastgoed om te 
beleggen en te ontwikkelen, dat is niet onze rol. Het moet 
voor ons ook een strategisch belang hebben.  

 



 Van Zetten: Wanneer werd eigenlijk bekend bij het college dat 
Pinnacle van het gebouw af wilde?  

Roduner: Al een paar maanden. Het staat ook in de 
concept visie en het raadsstuk opgeschreven. 

 

 Aynan: Doet het recht van de eerste koop nog iets met de prijs? Roduner: Ik vermoed van niet. Wij hebben het recht om 
het geboden bedrag te matchen. Het is niet zo dat wij zelf 
de prijs mogen bepalen. 

 

 De Groot: dit stationsplein is 10 jaar geleden opgeknapt. Zou u 
kunnen aangeven welke lessen wij geleerd hebben van dit plein? 

Roduner: Laten we inzetten op een goede uitvoering van 
dit plan. We steken het nu met elkaar heel zorgvuldig in. 
Zorgvuldig kijken naar de mobiliteitsvraag en naar hoe kan 
je dan de verschillende functies op een goede manier 
inpassen met elkaar. Ik heb er veel vertrouwen in dat dat 
uiteindelijk gaat leiden tot een toekomstbestendig 
stationsgebied. 
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