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Bestuurlijk 

opdrachtgever 
Merijn Snoek 

Datum 12 mei 2020 

 

De startnotitie is een globale verkenning van de kansen, belemmeringen en risico’s van het project 
in de initiatieffase. Na het vaststellen van de startnotitie door B&W gaat de startnotitie ter 

bespreking naar de commissie Beheer en kan de initiatieffase afgerond worden. 

1. Aanleiding 
De Professor Eijkmanlaan is toe aan groot onderhoud, dat geldt zowel voor het wegdek, de 
huisaansluitingen, de openbare verlichting als de verkeersregelinstallaties.  
 

De Professor Eijkmanlaan is een buurtontsluitingsweg in de Boerhaavewijk in het stadsdeel 

Schalkwijk binnen Haarlem. De maximale snelheid is 30 km/u. Aan de noordzijde sluit de weg aan 

op de Boerhaavelaan (N232) door middel van een kruising met verkeerslichten. Aan de zuidzijde 

eindigt de weg op een kruising met de Aziëweg met verkeerslichten (busbaan) en vervolgt de weg 
in de Bernadottelaan. Halverwege de Professor Eijkmanlaan is er een kruising met de Floris van 
Adrichemlaan. De Floris van Adrichemlaan is de doorgaande route richting de Kennedybrug en de 

Europawijk/Schipholweg.  

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

Afbeelding 1 – overzichtskaart Professor Eijkmanlaan aangegeven in blauw. 

  

Startnotitie 
Professor Eijkmanlaan 
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2. Probleemstelling 
 
Met het noodzakelijke groot onderhoud van de Professor Eijkmanlaan als basis zijn diverse 

gesprekken gevoerd met interne stakeholders en beleidsafdelingen binnen de gemeente Haarlem.  

Het doel van deze gesprekken was het ophalen van (beleids-)wensen en kansen.  

 
Naast de stakeholdergesprekken zijn de volgende gegevens verzameld: 

- Bij Van de Valk en de Groot zijn de rioolinspecties opgevraagd die in 2016 en 2017 zijn 

uitgevoerd. 
- Veiligheidsmeldingen en ongevallen in de Professor Eijkmanlaan van 01 januari 2014 tot en 

met 26 november 2019.  

- Er zijn verkeerstellingen uitgevoerd over de gehele lengte van de Professor Eijkmanlaan 

tussen d.d. 23-11-2019  en 06-12-2019. 

 
De opgehaalde (beleids-)wensen en kansen alsmede de verzamelde gegevens zijn verwerkt in een 

afwegingsnotitie en scopevoorstel (zie bijlage 1). 

3. Doel 
Er moet een afweging gemaakt worden tussen groot onderhoud of herinrichting rekening houdend 
met de beleidskaders, de wensen/behoeften van interne stakeholders en de beschikbare financiële 

middelen. Dit moet leiden tot een veilige en duurzame inrichting van de Professor Eijkmanlaan. 
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4. Resultaat 
 

Wegprofiel 
Om een gedegen afweging te kunnen maken tussen groot onderhoud of herinrichting zijn een 

vijftal weginrichtingen met elkaar vergeleken. 

 

 
Deze vijf varianten zijn getoetst aan de volgende criteria: 

 Financiële borging. De variant kan een score halen tussen de 0 en 3. Hoe hoger de score, 
des te meer is de variant financieel geborgd in de kostenkengetallen uit de interventie-
kaarten. 

 Aanvullende kosten. Hierbij is een score mogelijk tussen 0 en -3. Hoe lager de score, hoe 

hoger de kosten voor de betreffende variant. 

 Tijd. Hierbij is een score mogelijk tussen 0 en 3. Hoe hoger de score, hoe korter het proces 
t/m oplevering duurt. 

 Beleid. De variant is getoetst aan beleid van de gemeente Haarlem (SOR, HIOR en indien 

relevant aan Duurzaam Doen). Tegenstrijdigheid aan voor de variant relevant beleid geeft 
een lagere score. Indien invulling gegeven wordt aan beleid, geeft dit een hogere score. Er 

is een score mogelijk tussen 3 en -3. 

 Wensen. Indien de variant conflicteert met wensen van stakeholders, geeft dit een lagere 
score. Indien de variant aansluit bij wensen van andere stakeholders, geeft dit een hogere 

score. Er is een score mogelijk tussen 3 en -3. 

 Duurzaamheid. Indien de variant een bijdrage leveren aan duurzaamheid, geeft dit een 

hogere score op dit criterium. Er is een score mogelijk tussen 3 en -3. 

 Verkeersveiligheid. Als de variant een bijdrage levert aan verkeersveiligheid van de weg, 
geeft dit een hogere score op dit criterium. Er is een score mogelijk tussen 3 en -3. 

 
Hoe hoger de totale score is van een variant, hoe beter deze voldoet aan de criteria. De variant met 
de hoogste totale score is dus de beste. 
 
De resultaten van de toetsing zijn verwerkt in afbeelding 2. 
  

1. 30 km/u - Grijze weg  

(handhaven huidig profiel, groot onderhoud) 

Maximum snelheid: 30km/u,  

Inrichting: asfalt, middenberm, drempels, brede stoep, 

gedeeltelijke voorrangsweg,  grijze weg. 

2. 50 km/u - 50 inrichting 

(‘Duurzaam veilig 50 km/u’, herinrichting) 

Maximum snelheid; 50Km/u  

Inrichting; 50 Km/u  

3. 30 km/u - 30 inrichting 

(‘Duurzaam veilig 30 km/u’, herinrichting) 

Maximum snelheid: 30km/u 

Inrichting: 30 Km/u  

4. 30 km/u - Grijze weg – Profiel Bernadottelaan Groen 

(doortrekken wegprofiel M.L. Kinglaan en 

Bernadottelaan met een smal trottoir waardoor er kans 

is op vergroening) 

Maximum snelheid: 30km/u  

Inrichting: zoals Bernadottelaan: asfalt, fietsstrook, 

busdrempels, smalle stoep, groenstrook, grijze weg. 

5. 30 km/u - Grijze weg - Profiel Bernadottelaan 

(doortrekken wegprofiel M.L. Kinglaan en 

Bernadottelaan met een breed trottoir) 

Maximum snelheid: 30Km/u  

Inrichting: zoals Bernadottelaan: asfalt, fietsstrook, 

busdrempels, brede stoep, grijze weg. 
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Variant 

 

 
1. 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

5. 

Afbeelding 2  

 
De hoogste score is gegeven aan een weginrichting ‘50 km/u met 50 inrichting’ (variant 2)  
 
HIOR 

Volgens het vastgestelde HIOR Schalkwijk (december 2015) is voor de Professor Eijkmanlaan ‘Profiel 

A wijkontsluiting’ van toepassing (zie afbeelding 3). Dit betreft een zogenaamde ‘grijze weg’ en 
hetzelfde wegprofiel als de M.L. Kinglaan en de Bernadottelaan. 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

Afbeelding 3 – Profiel A Wijkontsluiting (HIOR Schalkwijk) 
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Gezien de resultaten van de variantenafweging is voor de Professor Eijkmanlaan ‘Profiel B 

Wijkontsluiting’ een beter alternatief (zie afbeelding 4) omdat dit een 50 km/uur inrichting is. 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

Afbeelding 4 –  Profiel B Wijkontsluiting vrijliggende fietspaden met middenberm (HIOR Schalkwijk) 

 
De belangrijkste verschillen tussen afbeelding 3 (Profiel A) en afbeelding 4 (Profiel B) zijn: 

- Voor Profiel A geldt een maximum snelheid van 30 km/uur en de fietspaden zijn aanliggend. 

- Voor Profiel B geldt een maximum snelheid van 50 km/uur en de fietspaden zijn vrijliggend.  
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(Beleids-)wensen en kansen  

 

De bij de interne stakeholders opgehaalde (beleids-)wensen en kansen zijn getoetst aan dezelfde  

criteria als bij de keuze tussen de vijf wegprofielen. Ook zijn er punten toegekend volgens dezelfde 

systematiek.  
 

In de onderstaande tabel is samengevat welke wensen, met bijbehorende score, kunnen worden 

gehonoreerd. Dit betreft wensen die kostenneutraal zijn en passen binnen de beleidskaders. 

 

Afweging en advies 
Op basis van de variantenstudie en de gesprekken met interne stakeholders krijgt variant 2, een 
herinrichting van de Prof Eijkmanlaan op basis van 50 km regime (Profiel B Wijkontsluiting 
vrijliggende fietspaden met middenberm conform HIOR Schalkwijk) de voorkeur met als 
voornaamste argumenten: 

 Deze inrichting en snelheid past bij het verkeersaanbod (tussen de 4000 en 5000 
voertuigen per etmaal bij een gemeten gemiddelde snelheid van 44 km / uur );  

 De inrichting leidt tot sterke toename in verkeersveiligheid ten opzichte van de huidige 
inrichting; 

 De inrichting biedt ruimte voor meer groenstroken en het planten van extra bomen; 

 De inrichting biedt ruimte voor duurzaamheidsmaatregelen; 

 De inrichting komt het meest  tegemoet aan wensen van de interne stakeholders en, naar 
verwachting, ook van de externe stakeholders Connexxion, Fietsersbond en nood- en 
hulpdiensten. 

 
  

Wens/kans 

Toelichting 

interventie 

Toelichting afweging Totale 

Score 

(Niet) 

Honoreren 

Groenstrook 

Brede groenstrook 

naast de weg (ipv 

trottoir) 

Grote wens voor vergroening van 

de Prof. Eijkmanlaan. Aanleggen 

brede groenstrook naast de weg 

biedt ruimte voor 

warmtenettracé, mogelijkheden 

voor infiltratie, past binnen de 

richtlijnen van de HIOR, volgt 

afwegingskader ruimte de SOR, 

kan kostenneutraal worden 

aangelegd. 

11 Honoreren 

Klimaatbestendige 

bomen 

Ter reductie van 

hittestress/verhogen 

opname water 

Kostenneutraal of tegen lichte 

stijging van de kosten te realiseren 

binnen de vervangingsopgave 

vanuit de interventiekaart.  

7 Honoreren 
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Daarnaast maakt de Professor Eijkmanlaan deel uit van de oostelijke ring van Schalkwijk. Op basis 
daarvan lijkt het logisch om het profiel van de M.L. Kinglaan en de Bernadottelaan (variant 4) door 
te trekken tot aan de Boerhaavelaan. De voornaamste argumenten daarvoor zijn: 

 Er wordt voldaan aan HIOR Schalkwijk; 

 De oostelijke ringweg Schalkwijk krijgt een eenduidig uiterlijk; 

 De inrichting biedt ruimte voor meer groenstroken en het planten van extra bomen, mits 
gekozen wordt voor een smal trottoir; 

 De inrichting biedt ruimte voor duurzaamheidsmaatregelen; 

 De inrichting komt grotendeels tegemoet aan de wensen van de interne stakeholders; 

 De kosten van deze variant (prijspeil april 2020) passen binnen het beschikbare budget van 
€ 2,1 miljoen voor groot onderhoud. 

 
Op basis van een afweging tussen beide overgebleven varianten heeft het college besloten om voor 
de Professor Eijkmanlaan groot onderhoud uit te voeren, waarbij het profiel van HIOR Schalkwijk 
wordt gehanteerd (variant 4, zie afbeelding 3 op pag. 4). Dat geeft een eenduidige uitstraling aan 
de oostelijk ringweg van Schalkwijk (M.L. Kinglaan – Bernadottelaan – Professor Eijkmanlaan). 
 
Variant 3, een 30 km/uur inrichting volgens het principe ‘Duurzaam veilig 30 km/uur’, scoort hoger 
dan de gekozen variant 4. Toch is niet voor variant 3 gekozen omdat dit betekent dat de rijbaan 
wordt aangelegd met elementenverharding (klinkers), alle kruisingen gelijkwaardig zijn, fietsers 
niet worden gescheiden van gemotoriseerd verkeer en er verkeersremmende maatregelen 
(drempels) worden aangebracht. Een dergelijke weginrichting past niet bij de verkeersintensiteiten 
en het feit dat de Professor Eijkmanlaan een busroute is.  
 

5. Uitgangspunten en randvoorwaarden 
 

1 Structuurvisie Openbare Ruimte Haarlem 2040 

2 HIOR Schalkwijk 

6. Risicoanalyse  
 

Met groot onderhoud wordt een grijze weg in stand gehouden  
In de huidige situatie is de Professor Eijkmanlaan een zogenaamde ‘grijze weg’ en de inrichting past 

niet bij de gemeten verkeersintensiteiten. 

Met een keuze voor het uitvoeren van groot onderhoud met profielwijziging wordt een grijze weg 
in stand gehouden. 

 

Externe stakeholders staan niet achter het voorgestelde profiel 
Enige jaren geleden is de Bernadottelaan heringericht volgens hetzelfde profiel zoals dat nu wordt 

voorgesteld voor de Professor Eijkmanlaan (variant 4). Dat heeft destijds geleid tot veel discussies. 
De Fietsersbond pleitte voor vrijliggende fietspaden en de verkeerspolitie gaf een negatief advies 

omdat de maximum snelheid niet past bij de weginrichting.  

De verwachting is dan ook dat er ook nu geen draagvlak zal zijn voor het voorgestelde ontwerp bij 

Fietsersbond en verkeerspolitie. 
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7. Proces en planning 
Het advies is om groot onderhoud uit te voeren met een profielwijziging. Daarom is gekozen om de 
de fases van het Haarlems Civiel Planproces te doorlopen zoals dat voor een herinrichting geldt.  

Met het vaststellen van de startnotitie kan de initiatieffase afgerond worden. In de definitiefase 

worden de kaders voor de verdere uitwerking opgesteld. De planning is globaal als volgt:  

 
Fase Product Bevoegdheid Planning 

Initiatieffase 

(uitgangspunten en 
randvoorwaarden, 

globale verkenning van 

opgave en kansen) 

• Startnotitie • B&W Q1 2020 

Definitiefase • NOK Ingenieursbureau 

• KES en PVE 

 

• Staf (evt. B&W) 

Q2 2020 

Q2 2020 

Ontwerpfase • Voorlopig Ontwerp (VO) 
• Definitief Ontwerp (DO) 

• B&W 
• B&W 

Q3 2020 
Q1 2021 

Voorbereidingsfase • Aanvragen vergunningen 

• Opstellen uitvoeringscontract 

• NOK Aannemer 

 Q2 2021 

Q2 2021 

Q2 2021 

Realisatiefase • Uitvoering  Q3 2021 

 

Initiatieffase 
In de initiatieffase vindt een integrale verkenning plaats van het project waarbij gekeken wordt 
waar het aansluit bij het vigerende beleid en waar het project mogelijk afwijkt. De startnotitie 

wordt in deze fase vastgesteld.  
 

Definitiefase 

In de definitiefase worden de uitgangspunten en randvoorwaarden nader gedefinieerd. 

 

Ontwerpfase 

In de ontwerpfase wordt het project uitgewerkt tot een Definitief Ontwerp (DO) binnen de door de 
gemeente vastgestelde randvoorwaarden. 

 
Voorbereidingsfase 

In deze fase worden voorbereidingen getroffen om het definitief ontwerp te realiseren.  

 
Realisatiefase 

De realisatiefase is gericht op de daadwerkelijke uitvoering van het project, waar na realisatie 

overdracht naar beheer volgt.   
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8. Participatie en inspraak 
Omdat sprake is van groot onderhoud met profielwijziging zullen bij het opstellen van het 

Voorlopig Ontwerp omwonenden en de relevante stakeholders (oa. wijkraden, Fietsersbond, 
Connexxion, stakeholders groen) in het kader van participatie worden geïnformeerd. Er wordt geen 

inspraak gehouden, de relevante stakeholders worden wel geïnformeerd over het Voorlopig en 

Definitief Ontwerp.   

 

9. Bijlage 
1. Professor Eijkmanlaan, Afwegingsnotitie en scopevoorstel (Antea Group, projectnummer 

0413188.149 d.d. 9 januari 2020) 
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