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Haarlem, 5 april 2019 

Onderwerp: trillingshinder van bussen in Velserstraat 

 

 

Geachte wethouders Berkhout en Snoek, 

 

In de vergadering van 22 januari jl. heeft u de informatienota ‘Openbaar vervoer concessies Haarlem’ 

vastgesteld. Aan het eind van deze nota staat dat de gemeente het komende jaar aan de slag gaat 

met de aanpak van trillingshinder van bussen op diverse plekken in de stad. In de commissie Beheer 

van 14 maart jl. heeft wethouder Berkhout dit nogmaals benadrukt. Ook voor de commissie is dit een 

belangrijk onderwerp. Graag wil ik u erop wijzen dat ook in de Velserstraat sprake is van 

trillingshinder van de bussen die hier rijden.  

 

Trillingshinder bussen niet aangepakt bij groot onderhoud 

De recente herinrichting was het geëigende moment om de trillingshinder in de Velserstraat aan te 

pakken. Dit was immers nog één van de weinige busroutes met klinkers. Het aanbrengen van asfalt is 

dan een voor de hand liggende keuze. Maar de gemeente wilde hier niet aan. Niet alleen de 

organisaties die betrokken zijn bij het busvervoer (provincie, Connexxion, Rover), maar ook de 

wijkraad Kleverpark en de Fietsersbond hebben destijds duidelijk aangegeven dat dit geen 

verstandige keuze is voor een busroute. De ervaring is immers dat klinkers en bussen niet 

samengaan, hoe goed je de fundering ook probeert te maken. 

 

Een belangrijk argument om toch voor klinkers te kiezen was dat dit beter zou passen bij de status 

van ‘beschermd stadsgezicht’. Een onterecht argument, zoals later bleek bij de herinrichting van de 

Dreef. Hier wilde de gemeente de klinkers wel vervangen door asfalt en werd juist bepleit dat het 

type wegdek niet bepalend is voor het beschermde stadsgezicht. Uiteindelijk is hier gekozen voor 

asfalt met de kleur en het uiterlijk van klinkers (streetprint). Ook voor de Velserstraat was dit een 

prima oplossing geweest, die zelfs nog nadrukkelijk aan de orde is geweest in de klankbordgroep.  

 

Gebakken peren 

En nu zitten we dus met de gebakken peren. Heel jammer, want voor de rest is de herinrichting zeer 

geslaagd. Het versmalde wegprofiel met fietsstroken werkt goed, de brede trottoirs met 

parkeerstroken en nieuwe lantaarnpalen zien er goed uit, en de beeldbepalende bomen zijn netjes 

gesnoeid. Op het eerste gezicht ziet ook de rijbaan er goed uit. Maar als je er met de auto overheen 

rijdt, merk je al snel dat de weg vol oneffenheden zit. En dan kun je ook begrijpen dat dit tot 

trillingen in de huizen leidt als hier bussen van ca. 10.000 kg overheen rijden. Veel bewoners van de 

Velserstraat hebben hier last van, getuige de petitie ‘Velserstraat Haarlem bus-vrij’ op de website 

petities.nl. 



 
 

Uiteraard heb ik de oneffenheden in het wegdek voorgelegd aan de betrokken medewerkers van de 

gemeente, die dit ook besproken hebben met de aannemer. De oneffenheden worden wel bevestigd, 

maar het schijnt te voldoen aan de normen en er zijn geen mogelijkheden om het nog te verbeteren. 

Dus daarmee is de kous af.  

 

Maar vindt het college en de raad dat ook? Vindt u werkelijk dat bewoners dan maar moeten 

wennen aan de trillingen in hun huizen door het busverkeer? Of bent u bereid de consequenties te 

aanvaarden van een verkeerde keuze waarvoor nadrukkelijk gewaarschuwd is? 

 

Opties voor aanpak trillingshinder 

Klinkers en bussen gaan niet samen. Logischerwijs moet je dan iets aan het eerste doen of aan het 

tweede. Voor de Velserstraat leidt dit tot twee opties. 

 

1. Alsnog de juiste verharding aanbrengen 

Dit brengt nieuwe kosten met zich mee, maar dat is niet ongebruikelijk als blijkt dat gekozen is voor 

het verkeerde type verharding.  Zie bijvoorbeeld de gang van zaken bij het Stationsplein. Voor de 

Velserstraat ligt een verharding met zwart en rood asfalt voor de hand, zoals op andere delen van de 

busroute van lijn 2 in Haarlem-Noord. Maar in navolging van de Dreef zou ook asfalt met streetprint 

hier goed passen. De klinkers kunnen prima hergebruikt worden in andere straten. Er zijn nog 

voldoende woonstraten in Haarlem waar nieuwe klinkers meer dan welkom zijn. 

 

2. De busroute aanpassen 

De andere optie is de bussen niet meer door de Velserstraat te laten rijden. Dit kan alleen in overleg 

met de provincie als opdrachtgever van het busvervoer. Ik heb geen idee hoeveel mensen de twee 

bushaltes in het Kleverpark gebruiken. Waarschijnlijk zijn het er niet veel, gezien het feit dat het 

station en het centrum op loop- of fietsafstand liggen. Tijdens de werkzaamheden aan de 

Velserstraat reden de bussen via de Kleverlaan en Schoterweg, met een tijdelijke halte bij de 

Haarlemmer Kweektuin. Dit functioneerde volgens mij prima. Bij groot onderhoud/herinrichting van 

de Kleverlaan, wat al enkele jaren op het programma staat, zou hier een nieuwe halte ingepast 

kunnen worden. 

 

Hierbij verzoek ik u om ook de Velserstraat te betrekken bij de plannen die u komend jaar gaat 

maken voor de aanpak van trillingshinder. Graag ontvang ik een reactie op dit verzoek en de 

voorgestelde opties. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Kommer Sneeuw 
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