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Bestuurlijke agendazaak 

Onderwerp 

Motie 2 bisbis Luchtbrug Boerhaave 

 

 

Soort: Moties 

Nummer: 2020/633675  

Programmanummer 

5.1 Openbare ruimte en 

mobiliteit 

 

Bestuursorgaan en Ontstaansdatum 

Gemeenteraad Haarlem  d.d. 1-7-2020 

Indiener/Fractie 

Actiepartij, PvdA Haarlem, 

Liberaal Haarlem, Christenunie 

Haarlem,  

 

Omschrijving 
BIS BIS 

verzoekt het college  

•een schetsontwerp te maken van een fiets- en voetgangersbrug van 
hout of ander circulair materiaal - met een levenscyclus van 20 jaar,  

•te onderzoeken of er provinciale subsidie mogelijk is voor dit project,  

•deze variant met de impact op het wegverkeer te betrekken bij de 
bespreking van het ontwerp van het Kruispunt Amerikaweg, 
Schipholweg N205 en Prins Bernhardlaan,  

•trapsgewijs qua planning te werk te gaan als dat de snelheid en 
kwaliteit van het besluit ten goede komt,   

 

Afdeling  

BBOR 

Verantwoordelijke 

Boo, A. de 

Email  

adeboo@haarlem.nl 

Telefoonnummer 

023-5113841 

Stand van Zaken/afdoening 

Bij de begrotingsbehandeling van november 2021 is het amendement aangenomen om de noordelijke 

kruising uit het lopende project 'Amerikaweg-kruisingen' te halen en de vrijgekomen investeringsgelden te 

gaan gebruiken voor de herinrichting van de Gedempte Oostersingelgracht (amendement Groene Singel).  

Dit heeft geleid tot een aanpassing van het lopende project en daarmee wordt de uitvoering van het 

overgebleven deel van het project 'Amerikaweg, kruisingen' mogelijk. Wat overblijft in het project is de 

aanpak van groot onderhoud aan een deel van de Schipholweg (Haarlem uit). Daarnaast een beperkte 

herinrichting van de Amerikaweg die voor een verbetering van de doorstroming van het autoverkeer 

Haarlem uit op de kruispunten Amerikaweg/Boerhaavelaan en Amerikaweg/ Schipholweg moet zorgen 

(één van de meest acute knelpunten). En tenslotte een gewenste reconstructie van de Boerhaavelaan-Oost.  

De oplossingen voor een gewenst en gedragen inrichting van het kruispunt Amerikaweg/Schipholweg voort 

gaan komen uit een lopend integraal onderzoek, als onderdeel van het op te stellen Raamwerk Openbare 

Ruimte Europawegzone. De resultaten uit dit Raamwerk moet input leveren voor de inrichting van het 
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kruispunt Amerikaweg/Schipholweg, waarbij tegemoet gekomen wordt aan de wens om een verbetering van 

de verbinding voor langzaam verkeer in noord-zuidelijke richting. 

Afdelingsmanager Jabar, D. 2-5-2022 05:39:21 Jabar, D. 

Portefeuillehouder  

 

Raadt, E. de 

 

 


