
 

 

MOTIE Ruimte voor rijwielrijders én afremmen van auto’s op Rollandslaan 

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 17 september 2020, 
 
In beraadslaging over het Voorlopig 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; 

• Bewoners van de Rollandslaan zorgen hebben dat bij aanpassingen van het ontwerp om meer 
ruimte te creëren voor fietsers de auto’s sneller zullen gaan rijden; 

• De snelheid van auto’s door de tijdelijke herinrichting al 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; 

• Het mogelijk is extra maatregelen te nemen om de snelheid te verlagen; 
 
Voorts overwegende voor de Rollandslaan westzijde dat: 

• Het huidige profiel 5,30 meter breed is exclusief parkeerplekken en dat dit in het Voorlopig 
Ontwerp 4,80 meter wordt; 

• Volgens de ontwerpregels van het CROW dit nieuwe profiel alleen geschikt is voor woonstraten 
met een lage auto intensiteit en weinig fietsverkeer omdat bij hoge intensiteiten veel conflicten 
tussen auto’s en fietsers zullen ontstaan wat zal leiden tot onveilige situaties voor fietsers; 

• De CROW-normen daarom een ruim profiel van 5,80 meter adviseren, maar dit hier op de 
Rollandslaan onmogelijk is vanwege de aanwezige bomen; 

 
Voorts overwegende voor de Rollandslaan oostzijde (vijver) dat: 

• Het huidige profiel 3,30 (noordelijke rijbaan) respectievelijk 3,70 meter (zuidelijke rijbaan) breed is 
exclusief parkeerplekken en dat dit in het Voorlopig Ontwerp 3,40 meter wordt; 

• Het CROW voor een dergelijke eenrichtingsstraat een minimumbreedte van 3,90 meter en ideale 
breedte van 4,35 meter adviseert (inclusief 0,5 meter schampstrook tussen parkeerhaven en 
rijbaan) om conflicten tussen fietsers en passerende auto’s te voorkomen; 

• Het onwenselijk is de rijbaan te verbreden in verband met aantasting van het groen en de 
gewenste snelheidsverlaging, maar het wel mogelijk is de rijbaan te versmallen zodat auto’s 
fietsers niet passeren; 



 
Verzoekt het college: 

• Bij de herinrichting Rollandslaan westzijde uit te gaan van de huidige wegbreedte tussen de 
parkeervoorzieningen, aan beide zijden binnen dit profiel fietsstroken van 1,80 meter in rood asfalt 
en uitvoering van de rest van de weg en de kruisvlakken met zijwegen in klinkers; 

• Bij de herinrichting Rollandslaan oostzijde (vijver) uit te gaan van een rijbaanbreedte van 3 meter 
(inclusief schampstrook), binnen dit profiel fietsstroken van 1,80 meter in rood asfalt en uitvoering 
van de rest van de weg en de kruisvlakken met zijwegen in klinkers; 

• Waar nodig in het ontwerp extra snelheidsbeperkende maatregelen te nemen zoals extra plateaus 
en/of rijbaanversmallingen waar fietsers buitenom kunnen rijden; 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Frank Visser, ChristenUnie 
Gertjan Hulster, Actiepartij 


