
 

 

 
 
MOTIE Rood asfalt op fietspaden (in principe…) 
 
De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 17 oktober 2019, 
In beraadslaging over de HIOR Oost-Waarderpolder en Zuidwest 
 
Overwegende dat: 

• Vrijliggende fietspaden over het algemeen op de drukste fietsroutes van de stad liggen; 

• Rood asfalt wenselijk is op fietspaden gezien het fietscomfort en de fietsveiligheid; 

• Deze belangen met de komst van snelle E-bikes alleen maar zijn toegenomen; 

• De raad zich herhaaldelijk heeft uitgesproken over de voorkeur voor rood asfalt op fietspaden1; 

• De raad in het recente verleden wat uitzonderingen heeft goedgekeurd, maar dat dit altijd 
expliciet is besloten door de raad bij de besluitvorming over betreffende projecten; 

• In de HIOR wordt gekozen voor klinkers op: 
o De fietspaden van de Zijlweg omdat “de Zijlweg een zogenaamde lange lijn binnen het 

beschermde stadsgezicht is en er wordt ingezet op continuïteit in het lengteprofiel.” 
(punt 130 nota van beantwoording) 

o De Leidsevaart om “de eenheid te houden met de waterzijde (eveneens klinkers)” 
(punt 129 nota van beantwoording) 

• De fietspaden op de Zijlweg momenteel rood asfalt hebben; 

• Op de Leidsevaart al geen sprake is van eenheid door een andere kleur van de klinkers aan 
beide zijden van de weg en juist daarom in het principeprofiel ook de waterzijde wordt 
aangepast, en daarom net zo goed aan beide kanten kan worden gekozen voor rood asfalt; 

• Het hier om principeprofielen gaat en daarom altijd de raad zich nog zal moeten uitspreken over 
een startbrief en een voorlopig en definitief ontwerp maar dat met deze HIOR wel een richting 
wordt ingeslagen die niet comform eerder aangenomen raadsmoties is; 

 
Verzoekt het college 
Het ontwerp van de profielen2 “Leidsevaart” en “Zijlweg” aan te passen zodat beleidsarm wordt 
uitgegaan van rood asfalt op de fietspaden conform de aangenomen raadsmoties; 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Frank Visser, ChristenUnie 
Annemieke Kok, OPHaarlem 
Bas van Leeuwen, D66 
Isabelle Wisse, PvdA 
Frits Garretsen, SP 
Sacha Schneiders, GroenLinks 
Gertjan Hulster, Actiepartij 

                                                 
1 O.a. in de volgende 4 moties: 
- Motie Fiets ‘em erin (beleid inzake asfaltering fietspaden), aangenomen 6 maart 2006 (indiener VVD, PvdA) 
- Motie Veilige fietspaden, ook in de binnenstad, aangenomen 6 maart 2008 (indiener PvdA, GroenLinks, SP, CDA, 
Axielijst, VVD)  
- Motie HIOR, duidelijk en fietsvriendelijk, overgenomen 11 mei 2017 (indiener GroenLinks) 
- Motie Klinkt als rood asfalt, overgenomen 11 mei 2017 (indiener GroenLinks) 
2 Indicatieve profielen volgens de motie Principes zijn niet principieel (in principe…) 


