
 

 

 

AMENDEMENT Waar rolt de rode loper uit 

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 1 juli 2021, 
 
In beraadslaging over de integrale toekomstvisie 2020-2040 voor het Stationsgebied Haarlem, 
 
Constaterende dat 

• In de visie een ondergrondse toegang tot een nieuwe fietsenkelder onder het Kennemerplein is 
opgenomen om zo het aantal conflicterende verkeersbewegingen rond het Kennemerplein te 
beperken en de keuze voor de fiets aantrekkelijker te maken; 

• In de visie geen duidelijke uitspraak wordt gedaan over de verdere ontsluiting van het 
stationsgebied en het centrum voor fietsers vanuit/naar Haarlem Noord; 

 
Overwegende dat: 

• Ook met de ondergrondse toegang nog steeds sprake zal zijn van een groot aantal fietsers tussen 
Haarlem Noord en Haarlem Centrum dat het stationsgebied passeert en de N200 moet 
oversteken; 

• Deze fietsers in de huidige en nieuwe situatie bovendien om moeten rijden via de Kennemerbrug; 

• Door het deels parallel lopen van deze route met de N200 conflicten zullen blijven door het in- en 
uitvoegen van grote stromen fietsers met het oost-west fietsverkeer; 

• Als oplossing voor dit knelpunt het plan is bedacht de Rode Loper in een rechte lijn door te 
trekken naar Haarlem Noord zodat er geen parallelliteit meer is met de N200; 

• Door deze ontvlechting van het fietsverkeer een kortere fietsroute ontstaat waardoor de fiets 
binnen Haarlem nog aantrekkelijker kan worden; 

• Er in de Raad echter bedenkingen zijn bij de inpassing van deze route en het college daarom 
sinds een paar jaar een alternatief onderzoekt voor de Rode Loper uit te werken via de bestaande 
route (verbreding van bestaande fietspaden); 

• Sinds de voorlopige keuze om dit alternatief uit te werken het aantal fietsers op de route noord-
zuid sterk is gegroeid; 

• Dit alternatief mogelijk onvoldoende oplossend vermogen biedt door de beperkte ruimte in het 
wegprofiel en de aanwezigheid van bomen; 

• Dit alternatief mogelijk ook conflicteert met de in de nieuwe visie voorgestelde ondergrondse 
toegang tot een nieuwe fietsenkelder onder het Kennemerplein die ook ruimte vraagt rond de 
Kennemerbrug; 

 
Besluit: 
Het raadsvoorstel aan te vullen met het volgende besluitpunt: 
 

• De twee alternatieven voor het doortrekken van de Rode loper fietsroute naar Haarlem Noord bij 
de uitwerking van de visie te onderzoeken in samenhang met het plan voor de ondergrondse 
toegang tot een nieuwe fietsenkelder vanuit Haarlem Noord op basis van de actuele 
verkeersprognoses en inclusief de mogelijkheden voor een subsidiebijdrage van provincie en/of 
Rijk; 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Frank Visser, ChristenUnie 


