MOTIE Comfort voor rijwielrijders Rollandslaan
De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 26 november 2020,
In beraadslaging over het Definitief Ontwerp herinrichting Rollandslaan,
Overwegende dat:
• De Rollandslaan deel uit maakt van een hoofdfietsroute volgens de SOR en relatief druk is met
circa 3000 auto’s en circa 2000 fietsers per etmaal;
• Uitgangspunt is dat hoofdfietsroutes buiten de binnenstad zijn voorzien van een herkenbare rode
asfaltverharding, volgens HVVP en diverse moties;
• In de nota Actualisatie HVVP bovendien is gesteld: “waar asfalt ligt, blijft asfalt” (voor fietsers);
• In 30 km gebied (woonstraten) in principe geen aparte fietsvoorzieningen nodig zijn;
• Dat het voor veiligheid en comfort voor fietsers echter noodzakelijk is wel fietsvoorzieningen te
realiseren op hoofdfietsroutes;
• Dat daarbij gekozen kan worden uit een inrichting als fietsstraat of een inrichting met fietsstroken
in rood asfalt en dit in veel gemeenten vast beleid is;
• Er in Haarlem meerdere voorbeelden zijn van 30 km wegen in klinkers met fietsstroken in rood
asfalt zoals de Ramplaan en Pijnboomstraat en zoals ook voorzien in het Definitief Ontwerp voor
de Generaal Spoorlaan;
• De snelheid van auto’s door de tijdelijke herinrichting is teruggebracht tot V85 = 34 km/uur;
• Deze snelheid verder teruggebracht zal worden met de in het voorlopig ontwerp opgenomen
plateau’s, de chicanes bij de vijver en de versmalling bij de Ramplaan;
• Visuele versmalling door rode fietsstroken zal helpen de V85 verder te verlagen;
• Omwonenden en Raad geen vertraging wensen bij de herinrichting van de Rollandslaan;
• De in deze motie gevraagde aanpassing van het Definitief Ontwerp beperkt van aard is en
daardoor niet tot vertragingen hoeft te leiden;
Verzoekt het college:
Bij de herinrichting Rollandslaan binnen het voorgestelde profiel fietsstroken van 1,80 meter in rood
asfalt op te nemen die worden onderbroken bij zijstraten die in de voorrang zijn en uitvoering van de
rest van de weg in klinkers;
En gaat over tot de orde van de dag.
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