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Bij het ontbreken van tegemoetkomend verkeer kunnen auto’s bij iedere breedte (te) hard rijden. 

Snelheid afremmen doe je met fysieke snelheidsremmers en niet door fietsers als remmende factor 

te misbruiken. Bovendien is er bij meer dan  3000 auto’s per etmaal geen sprake van lage intensiteit 

 

 
Een 50km weg met fietsstroken in plaats van vrijliggende fietspaden, dat  is een grijze weg. 

Toepassen van fietsstroken  op 30km wegen is door het CROW volledig gelegitimeerd (en is zelfs 

subsidiabel): 

“…Een wegvak dat deel uitmaakt van het hoofdfietsnetwerk moet meer fietskwaliteit en comfort 

bieden dan een wegvak dat slechts door enkele fietsers wordt gebruikt:  in de vorm van een 

fietsstrook” 

Bovendien, naarmate de intensiteiten hoger worden, leidt een krap/minimaal profiel (4.80m breed) 

tot meer irritatie bij automobilisten en uiteindelijk tot onverantwoorde inhaalmanoeuvres met meer 

ontmoetingen/conflicten tussen auto’s en fietsers. Fietsers worden richting geparkeerde auto’s 

gedwongen cq op korte afstand ingehaald. Een ruim/ideaal profiel (5.80m breed) zorgt ervoor dat 



twijfelsituaties worden voorkomen. Elkaar tegemoetkomende auto’s zullen bij het passeren sowieso 

dicht langs de  portieren (spiegels) van geparkeerde auto’s moeten rijden.  

De vergelijking met de Engelandlaan en de Nagtzaamstraat is “appels & peren”. Beide zijn 7 meter 

breed, verharding volledig in asfalt, kaarsrecht, voorrang bij de zijstraten en zonder 

snelheidsremmers… 

 

 

Stedenbouwkundigen hebben altijd bezwaar tegen rood asfalt. De rijbaan heeft de bestemming 

verkeer dus is het legitiem om binnen die grenzen naar een veilige oplossing te zoeken. 

 

 
Overgangen tussen asfalt en klinkers liggen overal in Haarlem. Op de Rollandslaan bij de zijstraten en 

tussen de rijbaan en de parkeervakken. Voor een aannemer met de juiste “skills” mag dat geen enkel 

probleem vormen. Op o.a. de Albert Schweitzerlaan en de Italielaan liggen ook roodasfalt 

fietsstroken naast klinkerbestrating. Zie ook bijgaande foto. 

Op de Ramplaan zijn  door de aannemer eerst de rode asfaltstroken aangelegd en daarna de 

klinkerbestrating van de rijloper. Daardoor moest hij achteraf corrigeren met een kitrand tussen 

asfalt en klinkers. 

 

  
30km zone in Santpoort-zuid  met overgang klinkers-roodasfalt 



 

Bij een toekomstig warmtenet en/of vervanging van de riolering moet de bestaande fundering 

verwijderd worden (deze blijft nu liggen). De fundering bestaat voor een groot deel van de 

Rollandslaan uit hoogovenslakken. Het verwijderen hiervan is een lastige en kostbare opgave. De 

kosten van het wegfrezen van een dunne laag rood asfalt zijn daarmee vergeleken “peanuts” . 

 

 
 

De wettelijke maximale breedte van vrachtauto’s is 2.55 meter. Een rijbaan- of rijstrookbreedte van 

3.00 meter is heel gebruikelijk. Bovendien vermeldt  het HIOR als  minimale breedte voor een 

woonstraat met verkeer in één richting 3.00  meter. Dus wat is het probleem?  

Een rijbaanbreedte van 3.40 meter is een kritische maat. Een minimale breedte van 3.40 meter voor 

een eenrichtingsweg met auto+fiets geldt volgens de CROW richtlijnen bij afwezigheid van 

naastliggende langsparkeervakken. Bij aanwezigheid van parkeervakken, zoals op de Rollandslaan, 

dient hierbij 0.50  meter schuwafstand  opgeteld te worden. In de praktijk betekent het dat bij een 

breedte  van 3.40 meter automobilisten toch gaan inhalen en daarbij fietsers richting de geparkeerde 

auto’s dwingen en/of fietsers op (te) korte afstand passeren. Onveilig en oncomfortabel voor 

fietsers.. Volgens de wethouder dienen fietsers  “hinderlijk” midden op de weg te gaan rijden. Dat is 

niet de oplossing. Fietsers dienen volgens het RVV aan de uiterste rechterzijde van de weg te rijden. 

En het leidt tot irritatie en hufterig gedrag van automobilisten. 

 

Een veilige breedte voor een eenrichtingsweg voor auto+fiets bij aanwezigheid van 

langsparkeervakken is  volgens CROW dus minimaal 4.00 meter. 

 

 
Drempels zijn voor niemand comfortabel. Niet voor automobilisten, niet voor fietsers, niet voor 

buschauffeurs, niet voor buspassagiers en ook niet voor bewoners. Maar soms zijn ze een 

noodzakelijk kwaad als het remmen van de snelheid van auto’s de hoogste prioriteit heeft. 

 

 
Klopt, drempels zijn voor Connexxion ongewenst. Uit overleg bij andere projecten is gebleken dat 

plateau’s voor Connexxion wel acceptabel zijn mits de lengte van de plateau’s groter is dan de lengte 

van de bussen. 

 



Bij door de gemeente in 2015 uitgevoerde snelheidsmetingen bedroeg de V85 34km/h. In het DO zijn 

snelheidsremmende maatregelen opgenomen in de vorm van chicanes aan weerszijden van de vijver 

en plateau’s bij de zijstraten. Deze maatregelen zouden voldoende moeten zijn voor het afremmen 

van de snelheid van auto’s naar een acceptabele V85 waarde. Rode asfalt fietsstroken zorgen voor 

een optische versmalling van de weg wat  nog een extra bijdrage aan het verlagen van de snelheid zal 

opleveren. Extra maatregelen lijken dan overbodig. 

 

 
Civiele projecten worden uitgevoerd volgens de procedures van de projectafdeling (PCM). De 

herinrichting van de Rollandslaan valt in de “CATEGORIE 1 VEEL IMPACT”. Hierbij wordt in de 

“INITIATIEFFASE” een startbrief gemaakt door de procesmanager die in concept met de stakeholders 

wordt overlegd. Dit overleg met de Fietsersbond vond plaats op 18 december 2019. Vervolgens 

worden in de “DEFINITIEFASE” door het betrokken Ingenieursbureau de wensen en eisen bij de 

stakeholders geinventariseerd. Dit vond plaats in een gezamenlijke bijeenkomst met 

Bewonerscomite, Wijkraad, Ondernemers en Fietsersbond op 28 januari 2020. In de daarop volgende 

“ONTWERPFASE”  vindt participatie en inspraak plaats, op basis van een schetsontwerp, wat moet 

leiden tot een VO en vervolgens een DO. In deze fase heeft geen enkel overleg met de Fietsersbond 

plaats gevonden, noch met de procesmanager van de gemeente, noch met de projectleider van het 

Ingenieursbureau.  In onze zienswijze/reactie op het VO  dd 16 juli 2020 hebben wij aangegeven het 

te betreuren dat we niet in de gelegenheid zijn gesteld te participeren in de ontwerpfase van dit 

project ,zoals procedureel vastgelegd en zoals gebruikelijk bij herinrichtingen. En gevraagd alsnog in 

de gelegenheid te worden gesteld tot een inhoudelijk overleg over de herinrichting van de 

Rollandslaan. 

Tot op heden hebben wij hierop geen enkele reactie ontvangen.  


