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1  

Naar aanleiding van het ter inspraak gegeven plan tot herinrichting van 

Dreefzicht en de Koningin Wilhelminalaan, willen alle 8 bewoners van 

de 

Koningin Wilhelminalaan graag als volgt reageren. 

 

1. Deze herziene herinrichtingsplannen (gepland voor september a.s.) 

komen veel beter overeen met de omgeving en de functie van de 

Haarlemmerhout als Haarlems wandelbos; ook doen zij recht aan 

de monumentale rustieke woonomgeving. 

 

Uiteraard zijn wij als bewoners ingenomen met elke ontwikkeling 

tot behoud van het monumentale en rustieke karakter van het bos 

en zijn directe omgeving. Daarbij missen wij een paar 

aandachtspunten in het herinrichtingsplan. Het betreft hier 

uitsluitend het toegangsgedeelte. Daardoor krijgt het plan het 

karakter van “window dressing”. Alleen het gedeelte rond het 

Office Hotel en Dreefzicht krijgt aandacht, de toegang tot de Hout 

en het laantje wordt opgeknapt, het relatief kleine vervolg blijft 

zoals het is. 

 

2. Het is toch een gemiste kans om de Koningin Wilhelminalaan 

vrijwel volledig buiten de plannen te laten. Dit terwijl het laantje 

toch onlosmakelijk als rand en entree van de Haarlemmerhout 

moet worden beschouwd. 

 

In de huidige situatie wordt –ondanks de verboden daartoe en 

ondanks de inspanningen van Handhaving- wild geparkeerd in de 

Koningin Wilhelminalaan. Bermen worden telkenmale vernield 

 

 

 

 

 

 

1. Dank voor het delen van uw positieve reactie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Het voorlopig ontwerp voor de omgeving dreefzicht is 

ontstaan vanuit de ontwerpopgave zoals beschreven in 

de vastgestelde Beheervisie Haarlemmerhout 2009 - 

2020. De Koningin Wilhelminalaan sluit als weg aan op 

het voorlopig ontwerp. De gemeente heeft naar 

aanleiding van de inspraakreactie een nieuwe afweging 

gemaakt. De asfaltverharding is aan het einde van zijn 

levensduur. Binnen de prioritering is de Koningin 

Gezamenlijke bewoners van de 

Koningin Wilhelminalaan 

Haarlem 
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door auto’s, gerepareerd door de gemeente en vervolgens weer 

geruïneerd door parkeerders. Dit terwijl het publieks toegankelijke 

parkeerterrein bij het Kinderdagverblijf (eigendom van de 

gemeente) en buiten kantooruren en in de weekenden het 

parkeerterrein van het Office Hotel goed in die parkeerfunctie 

kunnen voorzien. 

 

Nu al vormen deze parkeerterreinen de belangrijkste plekken waar 

wordt geparkeerd en verzameld door wandelaars, sporters en 

hondenbezitters. Door deze parkeerterreinen in de plannen te 

betrekken en de bermen te beschermen tegen parkeerders kan de 

duurzaamheid worden geborgd.  

 

Om het huidige groengebied rond de Koningin Wilhelminalaan en 

het resultaat van dit herinrichtingsplan blijvend te beschermen lijkt 

ons een vervroegde uitvoering van het projectplan Koningin 

Wilhelminalaan (nu gepland voor 2024) geboden. Uit navraag bij 

de gemeente blijkt dat het plan, om de Koningin Wilhelminalaan 

zo mogelijk van nieuwe bestrating te voorzien (ter vervanging van 

het in slechte staat verkerende asfalt), en van meer bij de 

omgeving passende verlichting uitsluitend om budgettaire 

redenen niet is opgenomen bij deze herinrichtingsplannen.  

 

Uiteraard hebben wij begrip voor het financiële argument, als dat 

terecht wordt aangevoerd. Uit het oogpunt van kosten-efficiëntie 

en plan-consistentie vinden wij dit echter onbegrijpelijk. Immers, 

door nu slechts aan window dressing te doen zonder deze eerste 

aanzet te borgen in een totaalplan tot behoud en goed gebruik 

van het Rijksmonument Haarlemmerhout, zal een deel van deze 

Wilhelminalaan in het programma van groot onderhoud 

naar voren gehaald. De weg zal in een klinkerverharding 

worden uitgevoerd conform de vastgestelde HIOR en 

worden meegenomen met de geplande werkzaamheden. 

De gemeente zal de bestaande voorzieningen van anti-

parkeervoorzieningen langs de rijbaan deels handhaven 

en uitbreiden. De lichtmasten zullen op een later tijdstip 

worden vervangen. Met deze extra werkzaamheden 

verwacht de gemeente te voldoen aan de wensen van de 

insprekers.  
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investering weer teniet worden gedaan. 

 

Daarnaast weten we allemaal dat het in 2 fasen opknappen van de 

Koningin Wilhelminalaan altijd veel meer kost dan alles in 1 keer 

uit te voeren. Het is daarom dat wij als gemeenschappelijke 

bewoners van de Koningin Wilhelminalaan, als het niet anders kan, 

de gemeente Haarlem dringend verzoeken de uitvoering van dit 

(deel)plan vooralsnog niet ter hand te nemen en dit pas te doen 

als het budgettair mogelijk is de gehele herinrichting uit te voeren. 

 

Uiteraard geven de 8 bewoners van de Koningin Wilhelminalaan er 

de voorkeur aan om alles in 1 keer uit te laten voeren in 

september 2021. Minder overlast, minder kosten en een mooier 

aanzicht van het geheel. Aan de Gemeente het verzoek dit in 

overweging te nemen.  

 

3. Indien gewenst komen wij graag een en ander mondeling 

toelichten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. De gemeente zal de zoals gebruikelijk de insprekers 

berichten over het bovenstaande antwoord. De 

inspraakreactie is helder en hoeft in die zin niet verder 

worden toegelicht.   

     

 


