
Nieuwjaarsrede 2018 Fietsersbond Haarlem 
 
Welkom allemaal, leden, politici, vertegenwoordigers van de gemeente en andere belangstellenden 
 
De fiets zit in de lift. Er wordt in Nederland meer gefietst, er is meer aandacht voor de fiets en er 
komt steeds meer geld vrij om het fietsgebruik te stimuleren.  
 
Op 16 januari was ik in Utrecht op een symposium over de toekomst van de fiets: Inspirerend en 
verwachtingsvol naar de toekomst toe met meer ruimte voor voetganger en fiets, meer 
snelfietsroutes, meer ontvlechting van fiets- en autoverkeer. En dus ook: goed voor de gezondheid 
van fietsers. 
 
Er zijn gemeenten die het goed doen en soms heel goed doen.  Dit jaar is Houten als meest 
fietsvriendelijke stad gekozen middels een publieksenquête, waaraan 45.000 Nederlanders 
meededen. Fietsstad Houten heeft continu veel aandacht voor de fietser.  
 
Goede fietsvoorzieningen zijn essentieel om een dreigende verkeerscongestie tegen te gaan. Een 
belangrijke onderbouwing voor meer lokale fietsambitie is de in afgelopen december vastgestelde 
Nationale Fietsagenda 2020. Met de Tour de Force heeft het rijk eindelijk weer fietsbeleid. Samen 
met andere overheden wordt nu getrokken aan de fiets: acht maatregelen die ertoe moeten leiden 
dat het aantal fietskilometers in de periode 2017-2027 met 20 procent groeit.  
 
Het is niet voor niets dat wij vandaag aandacht vragen voor hoogwaardige regionale fietsroutes op 
afstanden die concurrerend zijn met de auto. Automobilisten kunnen verleid worden de auto te 
verruilen voor de fiets. Bij 6% reductie van het autoverkeer worden veel files opgelost en kunnen 
belangrijke klimaatdoelen worden gehaald.  
 
Daarvoor is wel een adequate infrastructuur nodig en dito fietsparkeerplaatsen. En zover is het nog 
lang niet. Er zijn veel plannen voor regionale snelfietsroutes, maar er is nog  weinig uitgevoerd. De 
F200 route van Haarlem naar Amsterdam loopt al bijna 10 jaar en ligt er nog lang niet.  
 
Regionale fietsroutes naar bijvoorbeeld Velsen zijn pas afgelopen jaar in beeld gekomen. In dit tempo 
gaat de regio Haarlem hopeloos achter lopen op noodzakelijke ontwikkelingen in de randstadregio. 
Nieuwe ideeën zijn nodig en er is vooral meer daadkracht en budget nodig. De fiets heeft in Haarlem 
nog nooit een eigen budget gehad waardoor fietsprojecten altijd moeten meeliften met 
onderhoudsprojecten. Het fietsverkeer krijgt hierdoor te weinig aandacht. 
 
Op het gebied van veiligheid is ook nog veel te winnen. Er vallen in Nederland jaarlijks circa 200 
fietsverkeersdoden en 13.500 ernstig gewonden; van alle fietsongevallen is het grootste deel 
eenzijdig (dat zijn ongevallen met paaltjes, gaten in de weg, stoepranden), maar liefst 12.000 fietsers 
per jaar. Dat moet en kan beter. Het bestaande Haarlemse uitvoeringsprogramma fietsinfra en 
verkeersveiligheid is nodig aan een update toe, en… een eigen budget.  
 
De stad groeit, het aantal inwoners neemt toe, nieuwe Haarlemmers willen fietsen, bakfietsen, 
elektrisch fietsen. Dat vereist aanpassingen in de stad. Het Haarlemse beleid focust nog steeds vooral 
op facilitering van het autoverkeer. Verbreding van de Waarderweg, verbreding van de Oudeweg, de 
Mariatunnel, zijn voorbeelden van voorstellen die vooral de auto faciliteren. Recent heeft een groep 
ondernemers hiertoe de gemeenteraad opgeroepen, en krijgt toch ook weer gehoor.  
 
Alternatieve vervoerswijzen krijgen nog te weinig aandacht; vrachtauto’s met vervuilende motoren 
mogen nog steeds de binnenstad in; pas na 2020 zullen eisen gesteld worden aan hun uitstoot; het 



aantal bussen door de stad – nu nota bene dubbeldekkers –  neemt toe; er zijn serieuze plannen om 
30 km wegen in Schalkwijk weer naar 50 terug te brengen; en de gemeenteraad heeft ingestemd om 
het beleidsdoel “Haarlem klimaatneutraal in 2030” 10 jaar naar achteren te schuiven. 
Dit is des te opmerkelijker nu er steden zijn die actief milieuzones invoeren, vrachtwagens en vuile 
diesels weren, en er een nieuw kabinet zit dat actief klimaatbeleid wil gaan voeren. Hoe kan het toch 
dat Haarlem niet mee gaat in deze positieve trend? 
 
Zal de Structuurvisie Openbare Ruimte, kortweg de SOR, hierin verandering brengen? De SOR zet in 
dat de stad primair het domein is van voetganger en fietser. Bus en auto komen op het 3e en 4e plan. 
Wij koesteren de prioritering maar zijn ook kritisch omdat het een visie is, met plannen die politiek 
heel gevoelig liggen of bijzonder kostbaar, zoals de aanleg van de Mariatunnel en een knip op het 
Kennemerplein, de Velserboog en de vertramming van de Zuidtangent. Deze maatregelen beogen 
een drastische vermindering van het autoverkeer, waardoor meer ruimte zou vrijkomen voor de 
fiets. Maar gaat dit ook gebeuren?  
 
Belangrijke speerpunten voor 2018. 
Kenaupark 
De gemeente haalde de fietspaden weg en de voorrang voor fietsers in de Kenaubocht. Wat volgde 
was een unicum in de geschiedenis van de Haarlemse Fietsersbond: we stapten naar de 
bestuursrechter. En die zaak wonnen we! De rechter zette een dikke streep door de plannen van de 
gemeente. Overleg loopt momenteel met als doel een nieuw plan te maken.  
 
Dolhuysbrug 
Haarlemmers zijn niet dol op veranderingen in hun leefomgeving. De Dolhuysbrug is op dit moment 
onderwerp van politieke discussie. De wijk verzet zich heftig tegen de aanleg van de brug. Onderzoek 
wijst uit dat dat het fietsverkeer vastloopt als de brug niet wordt aangelegd.  
 
Houtplein 
De gemeente trok een oud plan uit de kast waarbij de fietser er bekaaid vanaf kwam. Ook hier zou 
een fietspad verdwijnen. Door toedoen van de Fietsersbond schoot de politiek dit plan af. Dit jaar 
komt de gemeente met een nieuw plan.  
 
Alverna 
Wij voeren nog steeds rechtszaken tegen ProRail om de afsluiting van het laantje van Alverna 
ongedaan te maken. ProRail is een sterke tegenspeler die iedere keer weer in staat is rechterlijke 
uitspraken te omzeilen. De oversteek is vrijgegeven omdat die door verjaring openbaar is geworden, 
maar hekken aan weerszijden van de spoorlijn maken het passeren van het laantje nog steeds niet 
mogelijk.  
 
Wij zullen ons voorts inzetten voor:  
Meer ruimte voor de fiets in steden 
Een kwaliteitsimpuls op regionale fietsroutes 
Een optimaliseren overstap fiets-ov-fiets 
Scooters van het fietspad 
Gerichte stimulering van fietsen 
Minder fietsslachtoffers 
Minder gestolen  fietsen 
Bredere fietspaden 
 
Ambitieuze fietssteden gaan met deze ambities actief aan de slag en gaan voor een tien, de zgn. F10 
groep: gemeenten die bereid zijn om fors te investeren in fietsvoorzieningen. Bv. Amersfoort, 
Enschede, Goes, Groningen, ’s-Hertogenbosch, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg, Utrecht en Zwolle. 



 
In de Regio Haarlem horen we nog niet van deze impuls. Wordt ook daar de handschoen opgepakt? 
 
De Fietsersbond regio Haarlem doet het goed. Wij weten een bovengemiddeld aantal mensen met 
passie voor de fiets aan ons te binden. Ons ledental is in 2017 licht gegroeid: 22. We hebben ruim 
1300 leden.  In 2017 zegden  50 mensen op en kregen we er 72 nieuwe leden bij.  
De afdelingen van de Fietsersbond bestaan uit Hillegom, Velsen, Heemstede, Haarlem en 
Bloemendaal. De verslagen van de werkgroepen staan op de website. Papieren exemplaren zijn hier 
voorhanden. 
 
Velsen, Haarlem en Hillegom hebben een behoorlijke bezetting en zijn in staat tegenspel te bieden in 
hun gemeenten. Gemeenten als Bloemendaal en Zandvoort missen eigen vertegenwoordiging. Rob 
Stuip als Haarlemmer doet beide gemeentes erbij en merkt daarbij op dat er in beide een zeer 
acceptabel fietsklimaat heerst. Het is jammer genoeg niet gelukt het fietspad door de 
Waterleidingduinen te realiseren.  
 
Heemstede heeft een tekort aan mensen en het kleine groepje dat de Fietsersbond 
vertegenwoordigt, heeft door omstandigheden niet optimaal kunnen functioneren. Het 
onderhouden van contacten met politiek, bestuur, pers en andere maatschappelijke organisatie is 
nauwkeurig handwerk waar veel uren in gaan zitten en is een belangrijke voorwaarde om effectief te 
kunnen functioneren. Het lijkt er op dat we dit jaar meer mensen aan de afdelingen gaan binden. 
 
Het team dat de Haarlemmer Wielen maakt en de website onderhoudt, heeft 3 keer een 
Haarlemmer Wielen uitgebracht met een vormgeving die veel waardering oogst. 
 
Ik wens u allen een voorspoedig en succesvol jaar toe en hoop u volgend jaar weer in goede 
gezondheid aan te treffen. 
 


