
Zienswijze concept fietsbeleid 2023

De Fietsersbond  kan haar steun uitspreken voor het concept Fietsbeleid 2023. Na de SOR, het
Mobiliteitsbeleid en het Verkeersveiligheidsbeleid is dit opnieuw een ambitieuze nota die de fietser
veel  goeds belooft.  Het  beleid is  bondig en in  heldere taal  opgeschreven,  en bevat  veel  goede
voorstellen. We lezen niets waar we het echt niet mee eens zijn.

Wel wordt het nu tijd om de ambitieuze plannen ten uitvoer te brengen. Daar is niet alleen veel geld
voor nodig, er zullen ook harde keuzes gemaakt moeten worden. Want waar alle bovengenoemde
nota’s meer ruimte geven aan de fiets is lang niet altijd duidelijk waar deze ruimte vandaan moet
komen. Veel fietsroutes lopen langs drukke auto- en OV-routes, waar de fysieke ruimte beperkt is.
Geen van de nota’s komt met concrete oplossingen om de situatie op deze routes te verbeteren.

De aanpassing van het fietsnetwerk blijft bij bestaand beleid grotendeels afhankelijk van werk-met-
werk maken. Het uitgangspunt van het opgave gericht beheer is dat nu bij alle onderhoudsprojecten,
groot  én klein,  zo mogelijk  doelen uit  het  fietsbeleid worden meegenomen.  Dat  is  mooi,  maar
onvoldoende als  het gaat om de stad op afzienbare termijn geschikt te maken voor een 30 km
regime en voor meer ruimte voor de fiets. Wij pleiten voor een integrale benadering waarin per wijk
wordt  aangegeven  welke  maatregelen  nodig  zijn  om de  stad  van  de  toekomst  te  bouwen.  De
uitvoering ervan zal jaren duren omdat  de budgetten beperkt  zijn.  Dan is  het noodzakelijk een
meerjarenbudget  op te  stellen.  Met alleen werk-met-werk maken blijven we steken in  pleisters
plakken.

Wij steunen uiteraard de ambitie om in de fietsstadverkiezing boven het gemiddelde te komen van
alle gemeenten. Gezien de achterstand die we hebben en het feit dat andere steden ook niet stilstaan
zijn  er  forse  extra  investeringen  nodig  om  dat  te  bereiken.  Uit  concrete  voorstellen  in  het
uitvoeringsplan zal moeten blijken of de visie deze keer niet weer spaakloopt in de uitvoering.

Fietsnetwerk
De Fietsersbond is zeer te spreken over de diverse verwijzingen naar de CROW richtlijnen. Deze
landelijke richtlijnen zijn weloverwogen en worden aangepast als nieuwe inzichten daar aanleiding
toe geven. Het verwijzen naar de CROW richtlijnen maakt het onnodig om “het wiel opnieuw uit te
vinden”, wat dit beleid dan ook niet betracht.

Onze  complimenten  voor  de  nieuwe  kaart  van  het  fietsnetwerk.  Deze  duidelijke  kaart  is  een
verbetering t.o.v. de kaarten in de SOR en het Mobiliteitsbeleid. We stellen een aantal aanpassingen
voor, zie hiervoor bijlage A.

Er worden enkele eisen benoemd voor stedelijke plusroutes (P7). Ons insziens zouden dezelfde
eisen moeten gelden voor de regionale plusroutes. Voeg een kopje “Plusroutes” toe waarin de eisen
staan  die  voor  beide  soorten  plusroutes  gelden.  Het  verschil  tussen  stedelijke  en  regionale
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plusroutes is niet zozeer de inrichting, maar met name het gebruik. En zelfs het gebruik heeft binnen
de stad een grote mate van overlap.

Op P10 staat “Fietspaden, fietsstroken en fietsstraten voeren we in principe uit  in een gesloten
verharding zonder  oneffenheden (asfalt  of  beton).  Alleen  in  het  centrum en  in  het  beschermd
stadgezicht kan  daarvan  worden  afgeweken.”.  Inmiddels  is  een  groot  deel  van  Haarlem
aangewezen  tot  beschermd  stadsgezicht.  Wij  pleiten  ervoor  om  het  afwijken  van  gesloten
verharding enkel toe te staan in het historisch centrum, m.u.v. plusroutes.

De kaart op P11 geeft een goed beeld van de huidige status van het fietsnetwerk. Het gaat echter om
een  momentopname,  die  bovendien  niet  geheel  foutloos  is.  Dit  zou  moeten  worden  benoemd.
Verder  zou het duidelijker  zijn als  óók de delen van het netwerk die wel op orde zijn  worden
toegevoegd aan de kaart, bijvoorbeeld in groen.

Fietser en voetganger in de binnenstad

Het sturen van fietsers middels inrichting in plaats van bordjes is een mooi streven. We betwijfelen
echter of dat overal gaat werken. Als fietsen in bijvoorbeeld de Barteljorisstraat wordt toegestaan
ontstaat er  samen met de Kruisstraat,  Koningsstraat en Gierstraat een vrijwel rechte noord-zuid
route dwars door het centrum. Deze route is voor fietsers zó aantrekkelijk dat wij hier problemen
verwachten. Wij denken dat maatwerk hier, en wellicht ook op enkele andere plekken, nodig blijft.

Wanneer een straat is ingericht als voetgangersgebied met een rijloper voor fietsers is er in principe
meer dan voldoende ruimte voor zowel fietsers als voetgangers. Vroeger reden er nota bene trams
en bussen  door  veel  van  deze straten.  Het  probleem in Haarlem is  dat  het  ondernemers  wordt
toegestaan  om vrijwel  het  hele  “voetpad”  te  gebruiken  voor  terrassen  en  andere  uitstallingen.
Hierdoor worden voetgangers naar de rijloper gedwongen, waar dit tot conflicten met fietsers kan
leiden. Voorbeelden zijn de Kruisstraat, het einde van de Smedestraat/Grote Markt, Gierstraat en de
Zijlvest/Kinderhuisvest nabij de Zijlstraat. Langs fietsroutes zou er tussen de rijloper/fietspad en de
terrassen/uitstallingen  minimaal  1,5  m  vrij  gehouden  moeten  worden  voor  voetgangers.  In  het
autoluwe gebied is dat volgens de huidige regels slechts 0,75m!

Ook op de toch al te smalle fietspaden staat de ruimte voor de fiets onder druk. Enerzijds door
foutgeparkeerde auto’s en fietsen binnen de schampruimte of zelfs deels óp het fietspad, anderzijds
wederom door onheus gebruik van het voetpad waardoor voetgangers uitwijken op het fietspad. Met
als in het oog springende voorbeelden de Zijlvest/Kinderhuisvest en de Gedempte Oude Gracht.

Een voor de hand liggende oplossing is om de maximale ruimte voor o.a. terrassen aan te geven op
de grond, zoals bijvoorbeeld Amsterdam dat doet met metalen markeringen. Bij het tegengaan van
hinderlijk parkeren zal handhaving een rol moeten spelen.

Fietsring

De fietsring zien wij niet zozeer als ring, meer als een verzameling fietsroutes langs het centrum.
Een comfortabele en herkenbare inrichting met minimaal oponthoud kan fietsers, afhankelijk van
herkomst  en  bestemming,  verleiden  deze  “ring”  te  gebruiken  ipv  een  route  door  de  drukke
binnenstad. Voor het comfort en herkenbaarheid van deze ring is rood asfalt essentieel. Dit moet
benoemd worden in het beleid. Nu staat er juist een passage op P26 die ruimte biedt om af te wijken
van  rood  asfalt:  “De  fietsroute  is  onderdeel  van  de  centruminrichting.  De  materialen  voor  de
fietspaden en trottoirs sluiten hierbij aan.”
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Van bijvoorbeeld de Lange Brug (zuid-oost) naar de Franklin Hoevenstunnel (noord-west) zullen
fietsers niet gaan omrijden over de ring. Voor deze fietsers blijven de fietsroutes door het centrum,
in dit geval over o.a. de Gedempte Oude Gracht, veel korter en aantrekkelijker. Dat enkele van deze
centrumroutes samen ook een “binnenring” vormen is toeval en ons insziens niet relevant.

Kruispunten

Voor kruispunten met verkeerslichten worden enkele maatregelen benoemd, maar dit vinden we te
vrijblijvend. Maatregelen als “twee keer groen per cyclus” en “prioriteit voor fietsers” staan al heel
lang  in  het  beleid  maar  worden  zelden  toegepast.  Op  plusroutes  zou  zoveel  mogelijk  gebruik
moeten worden gemaakt van verwegdetectie. Waar dat niet het geval is zou op zijn minst sprake
moeten zijn van “wachtstand groen” voor fietsers. Dat houdt in dat rechtdoorgaand fietsverkeer
standaard groen heeft, tenzij er aanbod van kruisend autoverkeer is. Waar op plusroutes desondanks
toch een te lange wachttijd (> 90 sec.) optreedt zouden fietsers twee keer groen per cyclus moeten
krijgen. Denk bijvoorbeeld aan de kruising Spaandamseweg-Waarderbrug.

De  regeling  “rechtsaf  voor  fietsers  vrij”  is  in  Haarlem  wat  op  de  achtergrond  geraakt.  Deze
goedkope maar nuttige maatregel zien we graag terug in het fietsbeleid. In beginsel gaat het slechts
om het ophangen van een bordje, maar liefst krijgt verkeer rechtsaf ook een eigen pad of strook
langs de wachtende fietsers. Met de toegenomen drukte op het fietspad is het vaak niet meer goed
mogelijk om “vrij” rechtsaf te slaan als er veel fietsers staan te wachten.

Onderhoud

Minstens zo belangrijk als de realisatie en verbetering van het fietsnetwerk is het onderhoud ervan.
De vaak erg slechte staat van onderhoud van de huidige fietspaden door boomwortelopdruk, slijtage
en slordig afgeronde werkzaamheden geven veel discomfort. De vergelijking met de rijbaan voor
het autoverkeer is soms schrijnend. Het fietsbeleid zou ons insziens een concrete uitspraak moeten
doen over het te behalen en behouden onderhoudsniveau van fietspaden.

Omleidingen

Bij onderhoudswerkzaamheden of andere tijdelijke versperringen van fietspaden is het in Haarlem
een automatisme om fietsers om te laten fietsen. Soms via de overkant van de weg, soms flink om
via  een  andere  route.  Autoverkeer  kan  vaak  wel  gewoon  doorrijden.  Net  als  bij  “omgekeerd
ontwerpen” zou bij elke omleiding moeten worden nagedacht of het niet mogelijk is om autoverkeer
te  laten omrijden,  en fietsers  tijdelijk  gebruik te  laten maken van de rijbaan.  Ook kan worden
gedacht aan een om-en-om regeling voor autoverkeer over één rijstrook.

Fietsparkeren
Er staan goede dingen over fietsparkeren in het beleid, maar we missen één essentieel punt. We
delen de visie dat langparkeerders in beginsel van de stallingen gebruik dienen te maken. Maar met
enkel  het  openen  en  verbeteren  van  stallingen  zal  dat  niet  lukken.  Een  groot  deel  van  de
langparkeerders  (bewoners,  OV-reizigers,  werknemers)  zal  in  rekken op straat  blijven  parkeren
zolang dat  wordt  toegestaan.  Het  is  immers  het  snelst  en het  makkelijkst.  Hierdoor  staan  veel
fietsenrekken in het centrum vrijwel altijd vol, terwijl de dure stallingen slecht gebruikt worden.
Kortparkeerders kunnen geen plek vinden en zullen snel geneigd zijn hun fiets dan maar neer te
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zetten waar dat niet gewenst is. Of ze maken gedwongen gebruik van fietsvakken, waar het risico
op  fietsendiefstal  groot  is.  Om  buurtbewoners  te  faciliteren  is  uitbreiding  van  buurtstallingen
noodzakelijk, zoals het beleid ook beoogt. Tevens kan onderzocht worden of en hoe buurtbewoners
in de huidige en de nieuw te bouwen fietsparkeergarages hun fiets kunnen stallen.

Parkeerduurlimiet

Fietsers komen naar de binnenstad voor winkels, horeca, ontspanning etc. en parkeren hun fiets
vaak liefst  op het maaiveld in de openbare ruimte. Werknemers, bewoners en OV-reizigers zijn
langparkeerders en dienen verleid/verplicht te worden hun fiets te stallen op eigen terrein, in een
bedrijfsstalling, in een buurtstalling of in een openbare gemeentelijke stalling. Om dat te bereiken is
een parkeerduurbeperking cq parkeerverbod in de openbare ruimte nodig. Een verbod om buiten de
parkeervoorzieningen te parkeren, een beperking om langer dan een nader te bepalen tijdsduur in de
voorzieningen te parkeren. Een parkeerduurbeperking van 3 of 4 uur is optimaal om kortparkerende
bezoekers en langparkeerders te scheiden.

Een duidelijke bebording ondersteund door minimale handhaving (bijvoorbeeld 1x per maand) zou
voldoende moeten zijn om langparkeerders te doen besluiten van stallingen gebruik te maken. Deze
maatregel is slechts nodig in het beperkte gebied rond fietsenstallingen waar de parkeerdruk op
straat  desondanks  (te)  hoog  is.  Denk  aan  de  Smedestraat/Grote  Markt/Riviervischmarkt,  de
Botermarkt/Verwulft/Gedempte Oude Gracht en het Raaksgebied.
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Bijlage A: Gewenste aanpassingen kaart fietsnetwerk

Aanpassingen en foutjes

1. De ontbrekende schakel bij de Ringvaart richting Liniepad (Vijfhuizen) ontbreekt
2. Net  als  de  Leidsevaart  en  Westergracht  zou  de  Leidsebrug  en  het  pad  langs  de

Stadsschouwburg een plusroute moeten zijn
3. Het zuidelijke deel van de Leidsevaart verbindt twee regionale plusroutes, het ligt voor de

hand deze weg ook als regionale plusroute in te tekenen.
4. Idem voor de Amsterdamsevaart
5. De Spaarnwouderstraat  en  het  parallel  lopende  Spaarne  (beide  éénrichtingsverkeer)  zijn

beide hoofdnet, alsmede de Melkbrug en de Hoogstraat. Nu staat het (deels) ingetekend als
recreatieve route. Het Spaarne tussen Melkbrug en Antoniebrug mag als fietsroute komen te
vervallen.

6. Er  staat  een  ontbrekende  schakel  (tunnel)  ingetekend  onder  het  spoor  nabij  het
Mendelcollege.  Net  als  de  huidige  fietstunnel  bij  station  Bloemendaal  zou  dit  hoofnet
moeten zijn i.p.v. een recreatieve route.

7. De Hommeldijk tussen Zuid Schalkwijkerweg en de Schalkwijkerbrug zou plusroute moeten
zijn.

8. Het gebruik en de ligging van de Zuid en Noord Schalkwijkerweg passen veel beter bij een
regionale plusroute dan een stedelijke plusroute.

9. Overwogen  kan  worden  om  de  route  langs  de  Fonteinlaan  en  Heemsteedse  dreef  te
veranderen van regionale naar stedelijke plusroute.

10. Tussen  het  Schoterkerkpad  en  de  Spaarndamseweg  (nabij  de  Schoterbrug)  staat  een
stedelijke  plusroute  ingetekend  door  o.a.  het  Schoterbos.  De  Jan  Gijzenkade  is
afgewaardeerd van plusroute naar hoofdnet fiets. Beide routes verbinden meerdere regionale
plusroutes, het zou logisch zijn één van beide dan ook als regionale plusroute in te tekenen.
De ontvlochten route door het Schoterbos  ligt  voor de hand, maar  deze route is  sociaal
onveilig. Ook zijn snorfietsen, bromfietsen en dus ook speed pedelecs niet toegestaan in het
Schoterbos. Tegelijkertijd is de Jan Gijzenkade niet in te richten als regionale plusroute. We
stellen  voor  de  stedelijke  plusroute  langs  de  Jan  Gijzenkade  te  laten  lopen  (conform
Mobiliteitsbeleid) en de route door het Schoterbos, de Sportweg, Korteweg en verder in te
tekenen als ontvlochten hoofdnet.

11. De Vondelweg tussen Delftplein en Vergierdeweg zien wij niet als regionale plusroute. Dit
mag een stedelijke plusroute of hoofdnet worden.

12. Plusnet  tussen  Nagtzaambrug  en  Zuiderbrug  loopt  niet  over  Zomerkade  maar  over
Zomervaart (zuidzijde dus)

13. Schouwtjeslaan/vd Boslaan: dit is plusnet conform mobiliteitsbeleid
14. Een brug over de N208 aansluitend op het Sterrenpad, is een lang gekoesterde wens van de

Fietsersbond.  We zijn  verheugd dat  deze brug als  mogelijkheid  op de kaart  staat.  Deze
verbinding zou echter niet moeten aansluiten op de Kleverlaan naast de spoorwegovergang,
maar op de doorfietsroute langs de N208.

15. Enkele  regionale  plusroutes  zijn  aan  beide  zijden  van  de  weg  ingetekend,  terwijl  de
plusroute feitelijk aan slechts één kant van de weg loopt. De andere zijde is dan meestal
hoofdnet.  Is  dit  met  opzet  om de  kaart  “simpel”  te  houden  of  is  dit  een  fout?  Enkele
voorbeelden zijn de Waarderweg (Oostzijde), de N208 tussen Westergracht en Kleverlaan
(oostzijde), de Oudeweg en een stukje Schipholweg/Europaweg (noord/oostzijde).

16. T.o.v.  de  kaart  in  de  SOR  zijn  enkele  ontvlochten  fietsroutes  niet  meer  als  zodanig
aangegeven. Graag weer toevoegen als ontvlochten: Maerten van Heemskerckstraat + stukje
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Saenredamstraat,  Krekelpad  +  Fuikvaartweg  +  Meerspoorpad,  Richard  Holkade,
Amsterdamstraat

17. Er is een doodlopende fietsroute ingetekend over de Hendrik Figeeweg. Deze mag komen te
vervallen.

Overbodige schakels

1. Op  de  kaart  staan  enkele  ontbrekende  schakels  die  bij  de  Fietsersbond  geen  prioriteit
hebben. Het budget voor de aanleg van deze schakels kan ons insziens beter elders worden
besteed.

2. Brug over Spaarne in verlengde Paul Krugerkade. Dit is een wel heel dure brug die voor
slechts een kleine groep fietsers voordeel oplevert.

3. Verbinding Prins Bernhardlaan met Jan van Krimpenweg. Deze verbinding komt uit op een
onhandige plek in de Waarderpolder.

4. Aansluiting Liewegje op Veerpad. Dit is geen belangrijke fietsroute, het is een paar honderd
meter naar het oosten en het westen al mogelijk om de A200 en het spoor over te steken.

5. Brug over Leidsevaart in verlengde Westergracht. Deze verbinding voegt bijzonder weinig
toe aan het fietsnetwerk.
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