SUGGESTIESTROKEN IN ROTTERDAM EN HAARLEM
(voorbeelden voor de gemeente Den Haag voor de herinrichting van de Kleine
Weimar)
De situatie in ROTTERDAM
Ruim een jaar geleden is de Kortekade, een 50 km/uur-straat, heringericht en
voorzien van 1m brede suggestiestroken in een rode kleur.

Door op veilige afstand van de geparkeerde auto’s te fietsen probeert deze mevrouw een aanrijding
met bijvoorbeeld een uitparkerende auto of openzwaaiend portier te voorkomen.

Door deze straat rijden veel minder fietsers (± 1000 per 24 uur) dan door de Haagse
Kleine Weimar. Wel is hier tamelijk veel autoverkeer en dan voelt de fietser zich veel
minder veilig.

Omdat er tegenliggers zijn moet de auto afremmen. Deze ‘duwt’ de fietser richting geparkeerde
auto’s. Dat voelt niet veilig.

Bij het enige kruispunt zijn eilandjes aangelegd; voor een afremmend effect en om
voetgangers deze 50 km/uur-straat veilig te kunnen laten oversteken.

Uit waarneming blijkt dat deze eilandjes, door de ruimte aan weerskanten en als er geen fietsers
rijden, geen effect hebben op de snelheid van het autoverkeer.

In HAARLEM is de situatie anders. Daar wordt een aantal straten in een woonwijk
heringericht als 30 km/uur-straat. Opvallend is dat delen van de straat geen
langsparkeren kennen; waar dit wel is het geval is staan de auto’s op redelijke
afstand van de suggestiestrook. Een deel van de herinrichting is klaar. Volgens de
Fietsersbondafdeling Haarlem ligt het aantal fietsers iets boven de duizend per dag.
Aan dit deel van de straat liggen twee basisscholen (links op de foto) en een redelijk groot
winkelcentrum met parkeergarage.

In de straat zijn Maldense drempels aangelegd om het autoverkeer tot snelheidsmatiging te dwingen.
Het verkeer wikkelt zich rustig af. Fietsers worden veilig om de drempels geleid.

Het busverkeer wordt zonder hoogteverschil over de drempels geleid.

Zowel in Rotterdam als in Haarlem lijken er fietsvoorzieningen te liggen, maar het zijn
in beide gevallen suggestiestroken. Deze zijn rood gemaakt tegen het advies van het
CROW in, dat adviseert om dit niet te doen om verwarring met fietsstroken te
voorkomen.
De fietser is op een suggestiestrook voor zijn veiligheid in hoge mate afhankelijk van
het gedrag van andere verkeersdeelnemers: zowel van rijdende autos die bij
tegenliggers moeten uitwijken naar de (fiets-)suggestiestrook als van onverwacht
gedrag vanuit geparkeerde auto’s.
De situatie in Haarlem voelt redelijk comfortabel door het weinige autoverkeer.
Dat is niet het geval in Rotterdam. Daar mag het autoverkeer maximaal 50 km/uur
rijden en dat doet het ook als de bestuurder daarvoor de ruimte denkt te hebben.
Overigens is de situatie in beide voorbeelden niet te vergelijken met die in de Kleine
Weimar, waar dagelijks 4.500 fietsers doorheen fietsen. De potentie ligt hoger, maar
onzekere, oudere fietsers en een aantal fietsende scholieren maken geen gebruik
van deze straat, omdat deze als onveilig wordt ervaren.
De snelheidslimiet van 50 km/uur voor het autoverkeer is te hoog. Fietsers worden
hier als snelheidsremmers ingezet. Dat past niet bij de kwetsbaarheid van de
fietsers. Niet voor niets wordt deze ‘oplossing’ nergens in de van toepassing zijnde
handboeken voorgesteld.

Fietsersbond Haagse regio,
Werkgroep Gemeentepolitiek,
juni 2013

