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Nota Uitwerking Verkeersveiligheid
Een uitwerking van het Haarlems Verkeers- en Vervoerplan
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1. Inleiding
Het wegverkeer in Nederland veroorzaakt veel leed; jaarlijks ongeveer 1.100 doden en 18.300
ziekenhuisgewonden. Rijk, provincies en gemeenten hebben als wegbeheerders elk hun eigen
mogelijkheden om bij te dragen aan een veiliger verkeer. Aangezien een groot deel van de ongevallen
op gemeentelijke wegen wordt geregistreerd, is bij de bestrijding van de verkeersonveiligheid een
belangrijke taak voor gemeenten weggelegd.
De gemeente Haarlem heeft in het Haarlems Verkeers- en Vervoerplan (HVVP maart 2003) een
uitwerking voor verkeersveiligheid aangekondigd. Het laatste verkeersveiligheidsplan dateert uit 1995.
Sindsdien is verkeersveiligheid wel onderdeel van het beleid geweest, maar een kader voor de aanpak
werd gemist.
De aanpak van verkeersveiligheid in Haarlem is in de lijn van de het landelijke beleid Duurzaam Veilig,
dat nader beschreven staat in hoofdstuk 2.1. Duurzaam Veilig heeft een kwantitatieve doelstelling van
het verminderen van het aantal doden en ziekenhuisgewonden. De gemeente Haarlem verruimt de
doelstelling door ook een kwalitatieve doelstelling te stellen. Bij beperking tot een kwantitatieve
doelstelling is de kans groot dat enkel naar blackspots wordt gekeken, terwijl er dan bijvoorbeeld aan de
kwetsbare groep kinderen voorbij wordt gegaan. Uiteraard draagt de kwalitatieve doelstelling bij aan de
kwantitatieve doelstelling. In hoofdstuk 3 worden beide doelstellingen uitgewerkt.

Leeswijzer
Hoofdstuk 2 ‘Relevante beleidskaders’ beschrijft het bestaande landelijke, provinciale beleid op het
gebied van verkeersveiligheid en de raakvlakken van divers lokaal beleid.
Het beeld van de ongevallen in Haarlem komt aan bod in hoofdstuk 3 ‘Ongevalgegevens en
doelstellingen’; deze dient als basis voor de hoofdstukken erna.
In hoofdstuk 4 ‘Prioriteitstelling aanpak infrastructuur Haarlem’ wordt de aanpak van de infrastructuur
behandeld, de prioriteitenlijsten van 30km/u-gebieden en gebiedsontsluitingswegen bepaald en de
blackspots benoemd.
Alle specifieke groepen die extra aandacht vergen staan beschreven in hoofdstuk 5 ‘Specifieke groepen
verkeersdeelnemers’.
Hoofdstuk 6 ‘Scholen’ beschrijft een gemixte aanpak infrastructuur en niet-infrastructuur bij met name
basisscholen.
Duurzaam Veilig tweede fase richt zich vooral op de niet-infrastructurele kant van gedragsbeïnvloeding.
Dit komt aan bod in hoofdstuk 7 ‘Educatie, voorlichting, communicatie en handhaving’.
In hoofdstuk 8 worden de partners beschreven waar de gemeente wat betreft verkeersveiligheid mee te
maken heeft.
Tot slot is een uitwerking van maatregelen opgesomd in hoofdstuk 9 ‘Financiën’.
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2. Relevante beleidskaders
In dit hoofdstuk wordt het beleid ten aanzien van de verkeersveiligheid op rijks-, provinciaal en
gemeentelijk niveau beschreven.

2.1

Rijksbeleid

Rijk en provincie geven kaders voor het gemeentelijk handelen. Het is derhalve van belang deze kaders
te schetsen en aan te geven hoe wij daar als gemeente op aansluiten.
De nota Mobiliteit is in 2006 vastgesteld. De Nota Mobiliteit geeft de nationale visie op het verkeer- en
vervoersbeleid tot en met 2020 weer. Op het gebied van verkeersveiligheid is er een doelstelling
geformuleerd en wordt aangegeven hoe deze doelstelling te halen.
Wat betreft verkeersveiligheid behoort Nederland tot de veiligste landen van de Europese Unie. Dat
neemt niet weg dat er jaarlijks nog te veel slachtoffers vallen.
Ondanks de groei van mobiliteit is het met het huidige Duurzaam Veilig beleid mogelijk om een daling
van het aantal doden en gewonden te realiseren. De doelstelling is het werken aan een permanente
verbetering van de verkeersveiligheid in een zodanig tempo dat de positie in de top van de EU behouden
blijft. Het streven voor 2010 is een beperking tot 900 doden en 17.000 ziekenhuisgewonden ten opzichte
van 1066 doden en ruim 18.300 ziekenhuisgewonden in 2002. In 2020 is de ambitie gericht op
maximaal 580 doden en 12.250 ziekenhuisgewonden.
De strategie om deze daling te bereiken is een integrale aanpak. Dit betekent het verder veilig inrichten
van de infrastructuur, meer educatie en voorlichting, innovatieve voertuigmaatregelen, handhaving en
een goede inbedding van de verkeersveiligheid in relevante maatschappelijke sectoren.
1e Fase Duurzaam Veilig - Convenant
In december 1997 ondertekenden het ministerie van Verkeer en Waterstaat, IPO, VNG en de Unie van
Waterschappen het Convenant Startprogramma Duurzaam Veilig. Dit was de eerste fase die liep van
1997 tot en met 2001. Hierin is een samenhangend pakket van maatregelen uitgevoerd, dat betrekking
heeft op de aanleg van infrastructuur, educatie, handhaving, flankerend beleid en financiering. De
essentie van DV is het voorkómen van verkeersonveiligheid in plaats van deze achteraf te bestrijden,
door zo veel mogelijk duidelijkheid en uniformiteit te scheppen in de inrichting van het wegennet.
Het pakket van de eerste fase bestond vooral uit maatregelen voor aanpassing van de infrastructuur en
enkele gedragsregels:
• wegcategorisering;
• uitbreiding 30km/uur zones;
• uitbreiding 60km/uur zones buiten de bebouwde kom;
• voorrang op verkeersaders;
• uniforme voorrang op rotondes;
• bromfiets op de rijbaan;
• voorrang bestuurders van rechts.
2e Fase Duurzaam Veilig - Nota Mobliliteit
Voor de tweede fase van Duurzaam Veilig wordt geen apart convenant meer gesloten. De tweede fase
maakt integraal onderdeel uit van de Nota Mobiliteit. Naast de aanvankelijke aandacht voor de
infrastructurele aanpak in de eerste fase, richt het Rijk zich nu meer op gedragsbeïnvloeding middels
voorlichting, educatie en handhaving.
Een ander en groot verschil ten opzichte van de eerste fase is dat verkeersveiligheid met ingang van
2005 gedecentraliseerd is. Bij de eerste fase was de regierol van het Rijk zeer intensief. Nu laat zij deze
rol zo goed als los en schuift deze door naar de Provincie. Haarlem moet zich nu dan ook voor alle
financiële bijdragen op het gebied van verkeer richten tot de Provincie voor een subsidie uit de BDU
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(Brede Doeluitkering). De Brede Doeluitkering vervangt de Gebundelde Doeluitkering. In de periode
2005-2010 is via de BDU € 377 mln beschikbaar voor decentraal verkeersveiligheidbeleid en € 27 mln
voor nationaal beleid, zoals het Meerjarenprogramma Campagnes Verkeersveiligheid en de
rijbewijsplannen. De bedragen zijn echter niet geoormerkt.
Geconstateerd kan worden dat de doelstelling ambitieus is, afgezet tegen de financiële middelen.
Bovendien lijkt de verdeelsleutel die het Rijk hanteert voor kaderwetgebieden beter uit te pakken dan
voor provincies, waardoor niet verwacht moet worden dat er voor Haarlem veel extra
subsidiemogelijkheden bij de provincie gaan ontstaan.
Voordeel van de decentralisatie zijn de korter lijnen. Goed overleg met de provincie, en inzicht bieden
over de Haarlemse inzet is daarom van belang. De BDU zal in 2007 worden geëvalueerd, waarna
duidelijk kan worden wat de consequentie is geweest van de decentralisatie voor de verkeersveiligheid,
ook voor de Haarlemse regio.
Handhavingsbeleid
Voortvloeiend uit initiatief van het Openbaar Ministerie zijn er in Nederland Gebiedsprojecten
Verkeershandhaving opgezet. Op basis van het Regioplan Verkeershandhaving Kennemerland is in
1999 het deelproject District Haarlem ontstaan. Uitgangspunt is de landelijke doelstelling om het aantal
slachtoffers naar beneden te brengen. Dit gebeurt binnen dit project middels de handhaving op vijf
speerpunten, te weten: Gordel, Roodlicht, Alcohol, Snelheid en Helm (GRASH).
Verkeershandhavingsteams van het OM ondersteunen de basisteams van de regio bij deze taak.
Handhaving is een zeer belangrijke voorwaarde voor verhogen van de verkeersveiligheid en
terugbrengen van het aantal slachtoffers. De invloed van de gemeente Haarlem op de
handhavingsprioriteiten van de politie en het OM is niet groot. Via de jaarplannen van de politie
probeert de gemeente hier toch eigen accenten in aan te brengen, bijv. door tijd te claimen voor
handhaving van nieuwe verkeerssituaties.

2.2

Provinciaal beleid

Verkeers- en Vervoerplan Noord-Holland
De gemeente Haarlem werkt op allerlei terreinen nauw samen met de Provincie, zo ook op het gebied
van verkeersveiligheid. De provincie Noord-Holland heeft het terugdringen van de verkeersonveiligheid
als een van de speerpunten binnen het verkeers- en vervoerbeleid. Bij de prioritering van uit te voeren
projecten geeft zij voorrang aan die projecten die het meest bijdragen aan de verbetering van de
verkeersveiligheid. De provincie neemt het initiatief om samen met andere wegbeheerders, politie,
justitie en verkeersveiligheidsorganisaties een integraal pakket maatregelen te ontwikkelen en afspraken
te maken over de uitvoering daarvan.
De provincie heeft de regierol voor het verdelen van de jaarlijkse BDU (Brede Doeluitkering) van het
Rijk naar de wegbeheerders. Juist deze subsidies maken educatieve projecten in Haarlem mogelijk.
Maar ook de infrastructurele subsidies worden hieruit betaald. Jaarlijks dient Haarlem weer
subsidieverzoeken in voor educatieve projecten. Particuliere organisaties zoals 3VO kunnen ook een
beroep doen op subsidie van de provincie.
Gemeenten moeten voor tenminste een zelfde bedrag uit eigen middelen inzetten
educatie/voorlichtingsprojecten als het bedrag dat zij uit de BDU krijgen.
Voor infrastructurele projecten heeft Haarlem, naast de in het IP opgenomen projecten, voor 2007 in
principe zo’n € 413.000,- in de Stelpost Verkeersvoorzieningen gereserveerd.
Voor de educatieve projecten zijn de financiële middelen in Haarlem beperkt. Jaarlijks is er in de
begroting een bedrag van zo’n € 6.000,- beschikbaar. Omdat de gemeente bij subsidie uit de BDU zelf
50% moet financieren betekent dit dat er slechts enkele kleine projecten mogelijk zijn.
Dit betekent dat Haarlem toch het accent legt op infrastructuur waar het gaat om verkeersveiligheid.
Voor infrastructurele projecten gericht op verkeersveiligheid wordt ook uitgegaan van een 50/50
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financiering. Alleen voor fietsvoorzieningen is een subsidie van 70% mogelijk. Deze voorzieningen zijn
meestal ook van het grootste belang voor de veiligheid.

2.3

Gemeentelijk beleid

Haarlems Verkeers- en Vervoerplan
In maart 2003 is het HVVP vastgesteld en deze geldt als uitgangspunt voor de verkeersveiligheidnota.
In het HVVP is o.a. aangegeven welke functie Haarlemse wegen hebben. Vanuit het concept Duurzaam
Veilig volgt daaruit welke (verkeersveilige) inrichting daarbij hoort. Deze verkeersveiligheidsnota geeft
inzicht in de inhoudelijke prioriteit rond deze inrichting.
Speciale aandacht geeft het HVVP aan 30-km straten die tevens busroute zijn. De maatregelen die in
deze straten getroffen worden dienen busvriendelijk te zijn. De kwaliteit van de buslijnvoering mag niet
of nauwelijks verminderen door de te treffen maatregelen.
Voor de doelgroep voetgangers geeft het HVVP als beleidsuitgangspunten:
• oversteekvoorzieningen van drukkere wegen en vermindering van wachttijden bij verkeerslichten
• extra aandacht van schoolroutes en schoolomgeving door middel van geconcentreerde
oversteekpunten
• voorzieningen voor ouderen en gehandicapten op routes en kruispunten.
Voor fietsers worden veel maatregelen genoemd die het fietsgebruik moeten stimuleren. Aandacht voor
verkeersveiligheid is daarbij uiteraard een belangrijk aspect. Op het spanningsveld tussen fietsers en
voetgangers in winkelstraten gaat het HVVP uitgebreid in, met name waar het betreft de Lange
Veerstraat en de Gierstraat. Het creëren van alternatieve fietsroutes is niet mogelijk gebleven. Daarom
dat vooral een goede inrichting van de betreffende straten, met duidelijke begrenzingen voor
uitstallingen en terrassen, als uitgangspunt is genomen. Bromfietsers en snorfietsers worden wel
geweerd uit de winkelstraten.
Verkeersveiligheid rond basisscholen
In juni 2003 is er, na een onderzoek naar de verkeersonveiligheid van de directe schoolomgeving, een
prioriteitenlijst vastgesteld voor het aanpakken van de verkeersonveiligheid bij scholen (zie bijlage E).
Deze lijst vormt een onderdeel van deze nota en wordt integraal overgenomen. Een geactualiseerde lijst
is wenselijk en zal eind maart 2007 gereed zijn. Daarbij zal ook het voortgezet onderwijs worden
betrokken.
Verkeerslichtennota ‘Ieder op z’n beurt’
Voor verkeerslichten geldt een beleid van ‘omgekeerde bewijslast’. Pas wanneer blijkt dat voor een
kruispunt geen andere oplossing mogelijk is, worden verkeerslichten geplaatst. Dit uitgangspunt geldt
zowel bij mogelijk nieuwe situaties als voor vervanging van bestaande installaties. Een soortgelijke
benadering wordt gehanteerd voor oversteekplaatsen. Wanneer de verkeerssituatie het toelaat, wordt in
plaats van een met verkeerslichten geregelde oversteek een zebrapad met een breed middensteunpunt in
de weg toegepast. Zo mogelijk aangevuld met rijbaan versmalling en een plateau. Uit landelijk
onderzoek blijkt namelijk dat dit vaak veiliger is dan een oversteek met verkeerslichten die door veel
automobilisten worden genegeerd. Uiteraard wordt de meest geëigende oplossing bepaald door een
specifieke situatie en is er dus ook per situatie een afweging aan de orde. Vanuit de kadernota 2005 is de
inzet er op gericht om het aantal bestaande verkeerslichten op termijn met rond 15 installaties te
verminderen.
Het HVVP noemt (mini)rotondes als een verkeersveilig alternatief voor verkeerslichten. Per locatie
wordt bezien of zo’n oplossing ook toepasbaar is. Het ruimtebeslag en de verkeersdoorstroming zijn
daarbij belangrijke aandachtspunten.
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Terrassen- en uitstallingsnota
In september 2003 is de Beheersnota Terrassen vastgesteld. In het verlengde daarvan is begin 2005
Beheersnota Uitstallingen vastgesteld. Op het gebied van verkeersveiligheid speelt voornamelijk het
conflict fietser/voetganger in de binnenstad een rol. In de nota is bepaald hoe groot de vrije
doorloopruimte voor voetgangers moet zijn om zich veilig te bewegen naast de fietsers.
Speelruimteplan
In het jaar 2000 is het Speelruimteplan vastgesteld waarin specifieke locaties en routes worden
omschreven die (verkeers)veilig worden ingericht voor kinderen. Tussen de uitwerking van het
Speelruimteplan en Verkeersveiligheid rond basisscholen (zie hoofdstuk 6) vindt afstemming plaats om
werkzaamheden te combineren.
Overig Haarlems beleid
Bovengenoemde beleidsstukken zijn niet uitputtend. Bij (keuzes voor) uitvoering wordt of is ook
gekeken of afstemming mogelijk is met onder andere het ‘Structuurplan Onderwijs Gemeente Haarlem’
en het ‘Beleidsplan Luchtkwaliteit 2006-1011’.
Samenvattend
- Landelijke doelstelling voor 2010

900 doden
17.000 ziekenhuisgewonden
- Landelijke doelstelling voor 2020
580 doden
12.250 ziekenhuisgewonden
- Feitelijk is het streven van Haarlem er uiteraard op gericht het aantal doden en gewonden
naar nul terug te brengen, maar de landelijke cijfers doorvertaald betekent hetvolgende
- Gemeentelijke doelstelling voor 2010
niet meer dan 3 doden
en 69 ziekenhuisgewonden
- Gemeentelijke doelstelling in 2020
niet meer dan 3 doden
en 42 ziekenhuisgewonden
- Duurzaam Veilig tweede fase is ten opzichte van de eerste fase gedecentraliseerd
- Haarlem moet zich voor verkeersprojecten tot de Provincie richten voor een BDU-bijdrage
- Voor educatieve en voorlichtingsprojecten heeft de gemeente jaarlijks een bedrag van ca.
€ 6.000,- beschikbaar
- Deze nota is getoetst aan bestaand gemeentelijk beleid

7

3. Ongevalgegevens en doelstellingen
In dit hoofdstuk is het ongevallenbeeld van de gemeente Haarlem weergegeven. Er wordt een beeld
gegeven van de ontwikkelingen op het gebied van verkeersveiligheid in Haarlem van de afgelopen
jaren, wat de landelijke doelstelling is en of Haarlem in de pas loopt met deze doelstelling. Daarnaast is
onderzocht wat de oorzaak is van de ongevallen en welke locaties als eerste moeten worden aangepakt.
De analyse is gebaseerd op het aantal geregistreerde ongevallen van de Adviesdienst voor Verkeer en
Vervoer (AVV) te Heerlen.
Ambitie verkeersveiligheid
De landelijke doelstelling komt in de Nota Mobiliteit. Deze is nog niet definitief vastgesteld maar de
Minister heeft de volgende doelstelling genoemd. Het betreft werkelijke aantallen, die hoger liggen dan
de aantallen die de politie registreert.
Landelijk
Nota Mobiliteit
2002
2010
2020
Aantal doden
1.066
580 (met prijsbeleid)
900 (15%)
Aantal ziekenhuisgewonden
18.378
17.000 (7.5%)
12.250

Voor Haarlem kan alleen gekeken worden naar het aantal geregistreerde ongevallen. De landelijke
doelstelling is in 2010 15 % minder doden en 7,5 % minder ziekenhuisgewonden ten opzichte het
gemiddelde van 2001-2003. Vertaald naar de Haarlemse getallen geeft het volgende beeld.
Haarlem
2002
2010
2020
Aantal doden
4
3
3
Aantal ziekenhuisgewonden
72
69
42

De afgelopen tien jaar is het aantal ernstige slachtoffers in Haarlem, in een golvende beweging,
afgenomen. In 2004 vielen er 3 doden in het verkeer en waren er 61 ziekenhuisgewonden te betreuren.
Kwantitatief zit Haarlem dus onder de landelijke doelstellingen. Natuurlijk is nul doden wat we
eigenlijk willen. Maar naast een veilige weginrichting is ook menselijk gedrag een belangrijke factor.
En bij kleine aantallen als in Haarlem speelt toeval helaas ook een rol.
De afname van het aantal ziekenhuisgewonden loopt procentueel in de pas met de doelstelling. Het is
echter niet representatief om naar één jaar te kijken. In 2003 was er bijvoorbeeld een aanzienlijke
stijging. Over de laatste 5 jaar is er in een golvende beweging een dalende lijn zichtbaar. Voor verdere
daling van het aantal ernstige verkeersslachtoffers in Haarlem is het lokale beleid alleen niet voldoende.
Landelijk en zelfs Europees zijn er maatregelen nodig, zoals regelgeving (inmiddels ingevoerd zijn:
bromfiets op de rijbaan, voorrang bestuurders van rechts) of technische aanpassingen in de auto (zoals
ISA).
Het halen van de landelijke kwantitatieve doelstelling is niet de enige doelstelling van het Haarlems
lokaal verkeersveiligheidsbeleid beleid.
Naast de kwantitatieve doelstelling legt Haarlem de nadruk op een kwalitatieve benadering om de
verkeersveiligheid te vergroten, namelijk:
- Het verkeersonderwijs op de basisscholen, de voorlichting aan de bevolking en aan afzonderlijke
groepen binnen de gemeente en de handhaving door de politie dienen behouden te blijven en zo
nodig te worden verbeterd. Hierbij is bijzondere aandacht nodig voor de integratie van de
activiteiten van de gemeente, de politie en 3VO.
- In het HVVP zijn de Haarlemse wegen volgens de wegcategorisering van Duurzaam Veilig naar
functie ingedeeld. In de komende jaren dienen alle wegen te worden aangepast aan hun functie als
erftoegangsweg (30 km/u) of gebiedsontsluitingsweg (50 km/u). De snelheid waarmee het
programma kan worden afgewerkt is afhankelijk van de financiële mogelijkheden (zie H.4).
Het beleid om per jaar bij vier á vijf scholen maatregelen te treffen ter verbetering van de
verkeersveiligheid wordt voortgezet
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-

Minimaal iedere twee jaar wordt een blackspotslijst opgesteld, de locaties onderzocht en aangepakt
de gevoelens van subjectieve onveiligheid bij Haarlemers moeten verbeteren, te meten door onder
andere een betere score in de Omnibusenquête voor ‘ervaring verkeersonveiligheid’.

In de volgende hoofdstukken worden deze kwalitatieve doelstellingen verder toegelicht en uitgewerkt.

3.1

Trend van het totaal aantal ernstige slachtoffers (doden en ziekenhuisgewonden)

Voor het bepalen van de landelijke doelstelling wordt gekeken naar het aantal ernstige slachtoffers. Dit
zijn de dodelijke slachtoffers en de ziekenhuisgewonden. Doorvertaald naar Haarlem geeft dit het
volgende beeld:
1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Doden

5

5

9

5

4

3

3

3

Ziekenhuisgewonden

80

69

67

80

62

67

77

66

totaal ernstige slachtoffers

85

74

76

85

66
76

3
73
76

70

80

doelstelling Haarlem
peiljaar gemiddelde 2001-2003

2006

2007

2008

2009

2010

69
Aantal ernstige slachtoffers

100
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In 2005 vielen er 3 doden in het verkeer en waren er 77 ziekenhuisgewonden te betreuren. Ten opzichte
van 2004 zijn dat 10 ernstig gewonden meer. Gezien de relatief lage aantallen is het niet representatief
om naar één jaar te kijken. Maar in tegenstelling tot het aantal ongevallen, dat ieder jaar afneemt, is het
aantal ernstige slachtoffers de laatste vier jaar in een golvende beweging toegenomen.
In bijlage B is gekeken waar de toename uit voort komt.
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2010

3.2 Subjectieve onveiligheid
Hoewel Haarlem de landelijke doelstelling kwantitatief haalt, wil het niet zeggen dat Haarlem veilig is
en klaar is met maatregelen nemen. Naast harde cijfers kan er ook nog gekeken worden naar de
subjectieve onveiligheid. Nadeel hiervan is dat dit geen representatief beeld geeft. Het gaat om het
gevoel van mensen en dat is voor iedereen anders. Subjectieve veiligheid komt bij de gemeente onder de
aandacht door de ingezonden brieven, meldingen bij de meldpunten en in het dagelijks beheeroverleg
van de stadsdelen. Elke klacht wordt onderzocht en als het nodig is wordt er actie ondernomen. Het gaat
hier in het algemeen om kleine fysieke maatregelen op ad hoc basis.
Daarnaast wordt in de jaarlijkse Omnibusenquête de vraag gesteld welke problemen zich het meest
voordoen in de wijk. Te hard rijden en agressief gedrag in het verkeer komen daarbij ieder jaar voor in
de lijst met problemen.
In de veelvuldige contacten met de politie en Fietsersbond worden ook de subjectief onveilige locaties
besproken en desgewenst maatregelen genomen.
Ook in de contacten met scholen wordt veel bekend over de beleving van verkeersveiligheid. Veel
ouders beleven de route naar school als onveilig. Ongeveer een kwart van de scholen geeft aan dat de
verkeersonveiligheid mede veroorzaakt wordt door ouders die zich nergens aan storen bij het parkeren
van hun auto bij het wegbrengen of ophalen. Voor de aanpak van verkeersonveiligheid bij scholen zie
verder hoofdstuk 6.

Samenvattend
- De gemeentelijke kwantitatieve doelstelling:
Feitelijk is het streven van Haarlem er uiteraard op gericht het aantal doden en
gewonden naar nul terug te brengen, de landelijke cijfers doorvertaald naar de gemeente
Haarlem, betekent dit in ieder geval in 2010
niet meer dan 3 doden
en 69 ziekenhuisgewonden
en in 2020
niet meer dan 3 doden
en 42 ziekenhuisgewonden
- De kwalitatieve benadering bestaat uit:
- Het verkeersonderwijs op de basisscholen, de voorlichting aan de bevolking en aan
afzonderlijke groepen binnen de gemeente en de handhaving door de politie dienen
behouden te blijven en zo nodig te worden verbeterd.
- Alle Haarlemse wegen worden aangepast aan hun functie als erftoegangsweg (30
km/u) of gebiedsontsluitingsweg (50 km/u). De snelheid waarmee het programma
wordt afgewerkt is afhankelijk van de financiële mogelijkheden.
Per jaar worden bij 4 á 5 basisscholen maatregelen getroffen ter verbetering van de
verkeersveiligheid.
Voortaan wordt er jaarlijks een blackspot-lijst gemaakt ten behoeve van de Raad,
met daaraan verbonden een analyse van noodzakelijke maatregelen. De eerste
rapportage is begin 2007.
Verbeteren van de gevoelens van subjectieve onveiligheid.
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4. Prioriteitstelling aanpak inrichting Haarlem
Duurzaam Veilig is het landelijke verkeersveiligheidsbeleid dat is gericht op het voorkomen van
ongevallen. De eerste fase van Duurzaam Veilig liep van 1997 tot en met 2001. De tweede fase, de
integrale uitvoering van Duurzaam Veilig, loopt vanaf 2002. Het inrichten van de wegen conform de
Duurzaam Veilig richtlijnen is gestart in de eerste fase. In de tweede fase wordt hiermee doorgegaan.
Om Haarlem Duurzaam Veilig in te richten was het nodig om eerst tot een wegcategorisering te komen.
Deze is in het HVVP opgenomen (zie bijlage F). Dat betekent dat heel Haarlem uiteindelijk 30 km/u
wordt, tenzij de in het HVVP aangegeven wegen zijn aangemerkt als gebiedsontsluitingsweg (50 km/u
of meer). Bij het indelen van de wegen worden de richtlijnen van het CROW gevolgd. Inmiddels zijn
een groot aantal Haarlemse wegen en wijken in de afgelopen jaren ingericht conform de richtlijnen (zie
kaartje 1). In de volgende paragrafen worden de prioriteitenlijsten gegeven van de nog Duurzaam Veilig
in te richten erftoegangswegen en gebiedsontsluitingswegen. Knelpunten ontstaan door de theoretische
benadering tegenover de realiteit uit de praktijk. Op een erftoegangsweg kunnen bijvoorbeeld niet
klakkeloos snelheidsremmende maatregelen worden genomen als het ook een bus- of
hoofdbrandweerroute is en zijn er 30 km-wegen die toch in beperkte mate een ontsluitende functie
hebben. Deze wegen ‘vallen’ eigenlijk tussen de twee categorieën in. Dit betreft onder andere de
Churchilllaan, de Velserstraat en de Schouwtjeslaan. Maatwerk voor deze wegen is dan ook gewenst.
Naast de prioritering worden ook de twee Duurzaam Veilig maatregelen ‘bromfiets op de rijbaan’ en
‘voorrang bestuurders van rechts’ in dit hoofdstuk geëvalueerd.

4.1 Nieuwe prioriteitstelling 30 km/u gebieden
Tot nu toe is ongeveer 50% van Haarlem ingericht als 30 km/u-gebied. De aanpak van deze gebieden is
volgens een prioriteitenlijst gedaan die in de jaren negentig is opgesteld. Alle gebieden op deze lijst zijn
of worden momenteel ingericht.
Het is nu nodig om de overige wijken ook in te richten, mede aan de hand van een inhoudelijke
prioritering.
De prioriteitenlijst is gebaseerd op de volgende criteria (in volgorde van belang):
a.
aantal ongevallen per hectare
b.
wordt de wijk veel gebruikt door sluipverkeer
c.
aanwezigheid van basisscholen
d.
subjectieve verkeers(on)veiligheid. Er wordt bijvoorbeeld gekeken of er een busroute dóór de
wijk (over erftoegangswegen) loopt. Door alle wijken lopen fietsroutes. De gevoelens van
verkeersonveiligheid bij fietsers zijn meegenomen als er specifieke knelpunten zijn.
(zie bijlage C)
De prioriteitstelling kan niet leidend zijn voor de daadwerkelijk uitvoering. Het College van B&W heeft
vanuit efficiëntie besloten meer werk-met-werk te maken. De stelpost 30 km-gebieden in het IP is
vanwege bezuinigingen (amendement 62) in 2004 gehalveerd tot € 90.000,-. Concreet is het gevolg dat
de 30km- inrichting nu wordt afgestemd met civieltechnische werkzaamheden als riolering en
herstrating en dus afhankelijk is van de planning hiervan. Consequentie is dat het niet altijd mogelijk is
om complete gebieden in prioriteitsvolgorde in één keer in te richten, maar dat het veelal per straat gaat.
In een enkel geval kan het project verkeersveiligheid rond scholen of een blackspot-analyse aanleiding
zijn om niet te wachten op onderhoud van een straat..
Welke straten uiteindelijk aangepakt worden wordt jaarlijks vastgesteld in de bestedingsvoorstellen voor
de stelposten riolering, herstrating en verkeersvoorzieningen.
In 2007 wordt onderzocht of het Centrum zo spoedig mogelijk een 30 km/u-gebied kan worden.

11

Nieuwe prioriteitenlijst 30 km
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Centrum
Ramplaan
Zuidwest (zo)
Stationsgebied
Kleverpark
Vondelkwartier (noorderlijk deel)
Koninginnebuurt
Zuidwest (zw)
Zuiderhout / Welgelegen
Delftwijk

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Bomenbuurt
Meerwijk
Garenkokerskwartier
Bos en Vaart
Sinnevelt
De Krim
Dietsveld
Zijlweg west/west
Vredenhof
Zijlweg west

Kaart 1

Haarlem
30 km - gebieden

10

15

6

17

16
11

5
18

2

20

13

4

2
1

7
8 3

14
9
19

12

stand van zaken april 2006
bestaand 30 km gebied
in voorbereiding
nog in te richten 30 km gebied
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Ingerichte 30km/u-gebieden
In de reeds ingerichte 30 km/u-gebieden zijn ook nog een aantal straten/wegen die nog niet als
erftoegangsweg zijn ingericht. Het betreft:
- Kleine Houtweg, tussen Gasthuissingel en Kamperlaan (is in voorbereiding)
- Lorentzkade, tussen Ruyterweg en Pijlslaan
- Velserstraat
- Kruistochtstraat
- Nagtzaamstraat
- Zomervaart
- Teding van Berkhoutstraat
- Van Zeggelenplein
- Floris van Adrichemlaan
- Laan van Angers (in 2006 maatregelen gepland)
Deze wegen komen niet in een prioriteitenlijst, maar zullen in aanmerking komen voor een Duurzaam
Veilige inrichting bij gecombineerde werkzaamheden als riolering of herstrating.

4.2 Inrichting sober of niet
Bij de eerste inrichting van de wijken is landelijk gekozen om vrij veel drempels te leggen, zo ook in
Haarlem. Enkele jaren daarna werden de wijken landelijk en ook in Haarlem ‘sober’ ingericht: dat wil
zeggen dat er minder drempels werden aangelegd. In april 2004 heeft DHV Milieu in opdracht van het
Ministerie van Verkeer & Waterstaat de sober ingerichte wijken geëvalueerd.
Conclusie is dat sober inrichten werkt, mits aandacht wordt besteed aan de volgende punten:
- nuanceer het beleid ten aanzien van de ‘grijze’ wegen (30 plus of 50-min wegen)
- zorg dat uit de inrichting van de weg het gedrag kan worden afgeleid
- kijk of ingrepen in de gehele wegstructuur mogelijk zijn
- streef naar volledige inrichting van de poorten bij de overgang naar een verkeersader
- pas geen drempels toe op ‘drukkere’ routes
- attendeer gebruikers voldoende op een 30 km/u-gebied
- betrek parkeerproblemen bij herinrichting van omgeving
- besteed aandacht aan de herinrichting van omgevingen rond scholen en voorzieningen
- kies bij wijken met een rasterstructuur voor een minder sobere aanpak
- besteed in wijken met aparte voorzieningen voor fietsers/voetgangers meer aandacht aan de
oversteeklocaties en de ‘inprikkers’
- breng belangrijke hoofdroutes voor de fiets binnen het verblijfsgebied in de voorrang
Haarlem continueert het sober inrichten van wijken, waarbij bovenstaande aanbevelingen worden
nagelopen. Het sober en doelmatig inrichten van een 30 km-gebied levert soms wel een spanningsveld
op met de eis van justitie dat de inrichting van de weg die lage snelheid ook moet afdwingen. Per geval
wordt in overleg met de politie in het district Haarlem gekeken hoe hiermee wordt omgegaan. Over het
algemeen levert dit uiteindelijk een gezamenlijk gedragen aanpak op. Wanneer de politie op enig
moment toch negatief adviseert, en de gemeente meent vast te moeten houden aan de sobere inrichting,
dan wordt de afweging door het college gemaakt.
Het is van belang dat bij de uitvoering van de 30 km/u-gebieden die tevens belangrijke routes voor de
hulpdiensten (brandweer en ambulance) zijn, dat de te nemen maatregelen hulpdienstvriendelijk zijn, in
de zin dat blijvend aan de zorgnorm kan worden voldaan, terwijl er toch een snelheidsremmende
werking vanuit gaat. Voor het openbaar vervoer geldt dat de maatregelen ‘bus’vriendelijk moeten zijn
om het huidige kwaliteitsniveau in stand te houden en als het even kan zelfs te verbeteren. Dit betekent
in iedere situatie maatwerk.
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4.3 Prioriteitstelling gebiedsontsluitingswegen
Welke wegen in Haarlem aangemerkt staan als gebiedsontsluitingsweg is vastgelegd in het HVVP. Bij
dit type weg behoort een weginrichting conform de landelijke CROW-richtlijnen. Een aantal wegen
zoals de Rijksstraatweg, de Europaweg en de Zijlweg zijn reeds zo ingericht. Daarnaast zijn er ook nog
wegen die niet (helemaal) conform de richtlijnen zijn ingericht. Voor deze wegen is het noodzakelijk
dat ze in de komende jaren ook de juiste inrichting krijgen. Dat kan niet allemaal tegelijk gedaan
worden. Daarom is het van belang dat er net als bij de 30 km/u-gebieden ook een inhoudelijke
prioriteitstelling wordt gemaakt (zie ook bijlage D).
In onderstaande tabellen staan de nog in te richten wegen in volgorde van prioriteit op basis van het
aantal ongevallen. Deze volgorde staat los van elke onderhoudsplanning. Voor realisatie van de
inrichting wordt werk-met-werk gecombineerd en zal het riolerings- en herstratingswerk leidend zijn
voor de aanpak van de gebiedsontsluitingswegen.
De prioriteitsstelling rond het duurzaam veilig inrichten kan wel mede richting geven aan de
meerjarenplanning van onderhoud enerzijds. Anderzijds, als er in het kader van werk-met-werk toch
keuzes gemaakt moeten worden welke weg eerst heringericht wordt, dan is de prioriteitstelling
richtinggevend.
De werk-met-werk benadering ligt voorop, omdat door deze benadering de meeste rendement uit
investeringseuro’s kan worden gehaald.
Echter, als alleen wordt uitgegaan van het maken van werk-met-werk, zullen sommige wegen niet
binnen afzienbare tijd een aangepaste inrichting krijgen. Afhankelijk van de financiële mogelijkheden
zullen in deze gevallen voorstellen gedaan worden om een verkeerskundige reconstructie als separaat
project uit te voeren.
Gebiedsontsluitingswegen type A: 50 km/h-wegen (nog niet duurzaam veilig)
1 Korte Verspronckweg in uitvoering
2 Staten Bolwerk
3 Verspronckweg
4 Leidsevaart (tussen Raaksbruggen en Emmabrug)
5 Zuiderhoutlaan
6 Kinderhuissingel in voorbereiding
7 Leidsevaart (tussen Schouwtjesbrug en Randwegbrug) in voorbereiding

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Gebiedsontsluitingswegen type B: 50 km/h-wegen (nog niet
duurzaam veilig)
Spaarndamseweg (tussen Industrieweg en Prinsenbrug)
Spaarndamseweg (tussen Zaanenstraat en Industrieweg)
Parklaan (tussen Kenaupark en Kruisweg)
Koudenhorn (vanaf Papentorenvest), Hooimarkt
Eerste Emmastraat
Donkere Spaarne, Koudenhorn (tot Catharijnebrug)
Kleverlaan oostelijk deel in voorbereiding
Julianalaan
Jan Gijzenkade (tussen Delftlaan en Rijksstraatweg)
Kampervest
Raamvest
Gasthuisvest
Kampersingel
Groningen-, Betuwe-, Zuiderzeelaan in uitvoering
Jan Gijzenkade (tussen Rijksstraatweg en Vondelweg)
Friese Varkensmarkt
Parklaan (tussen Kruisweg en Jansweg)
Parklaan (tussen Jansweg en Hooimarkt)
Vlaamseweg
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1
2
3
4
5
6
7

Kruispunten (nog niet duurzaam veilig)
Houtplein
Spaarndamseweg / Waarderbrug
Parklaan / Hooimarkt
Pijlslaan / Leidsevaart in voorbereiding
Zijlweg / Julianalaan
Jan Gijzenkade / Vondelweg
Leidsevaart / Emmabrug in voorbereiding

4.4 Blackspots, ongevallenconcentratiepunten en dodelijke ongevallen Haarlem
Voor de ongevalgegevens van Haarlem is de gemeente afhankelijk van derden. De adviesdienst Verkeer
en Vervoer van Rijkswaterstaat levert gegevens aan Via Advies, die de gegevens bewerkt voor gebruik
door gemeenten.
Blackspots
De meest gebruikte definitie voor een blackspot in Nederland is ‘een locatie waar in de afgelopen 3 jaar
6 of meer letselongevallen hebben plaatsgevonden’. Dat betekent dat er meer interpretaties mogelijk zijn
en ook toegepast worden. In de voorgaande jaren is er bijvoorbeeld voor gekozen om een blackspotlijst
voor de gemeentelijke veiligheidsnota te maken van locaties met de meeste ongevallen (dus niet
slachtofferongevallen). Tot op heden bleef het met de blackspotlijst bij een constatering. Het College zal
echter minimaal iedere twee jaar een blackspotlijst van letselongevallen maken. De locaties die naar
voren komen worden systematisch geanalyseerd en er worden passende maatregelen voorgesteld. In
sommige gevallen zal het ook op blackspots mogelijk zijn om aan te sluiten op
onderhoudswerkzaamheden die binnen een afzienbare tijd plaatsvinden. ‘Werk met werk’ kan in het
geval van ongevallocaties echter niet zonder meer leidend zijn. Zo nodig zullen voorstellen worden
gedaan om in het Investeringsplan aanvullende middelen vrij te maken, aangevuld met BDU-subsidies.
Blackspots 2003/2004/2005
Locatie

Aantal letsel
ongevallen

1 Kruising Briandlaan, Stresemannlaan

8

2 Kruising Vlietweg, Slaperdijkweg

7

Totaal
aantal ongevallen
27
12

Kruising Briandlaan, Stresemannlaan
Op deze kruising zijn reeds kleine maatregelen genomen. Gebleken is dat er direct een daling te zien is van zowel
het aantal ongevallen als het aantal letselongevallen. Meer maatregelen lijken op dit moment niet nodig.
Jaar
2003
2004
2005

Aantal
Aantal
letselongevallen ongevallen
4
13
3
8
1
7

Kruising Vlietweg, Slaperdijkweg
Het laatste jaar laat een grote stijging van het aantal letselongevallen
zien. In eerste instantie zijn hier geen specifieke redenen voor te
vinden. Het zijn wel grotendeels voorrangsongevallen. Dit kruispunt
zal nader worden onderzocht, waarbij ook gekeken zal worden naar
eventuele relatie met de gemeente Velsen.

Jaar
2003
2004
2005

Aantal
Aantal
letselongevallen ongevallen
1
4
1
1
5
7
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Ongevalconcentratiepunten
In tegenstelling tot blackspots kijken we bij ongevallenconcentratiepunten naar alle ongevallen. Bij
blackspots gelden alleen de doden en ziekenhuisgewonden (ernstige slachtoffers). Bij de
ongevallenconcentratiepunten kijken we ook naar de overige gewonden en de ongevallen met
uitsluitend materiele schade. Er zijn twee tabellen. De eerste betreft alle kruispunten met meer dan 5
ongevallen in 2005. De tweede betreft alle wegvakken met meer dan 10 ongevallen.
Ongevallenconcentratiepunten 2005 KRUISPUNTEN
Locatie

Letsel
Totaal
Totaal
ongevallen
2004
ongevallen
12
1
Amerikaweg, Prins Bernhardlaan, Schipholweg
2
18
2
Delftlaan, Kleverlaan, W. Randweg
2
7
10
Buitenrustbrug, Schalkwijkerstraat, Schipholweg
3
2
12
8
4
Slaperdijk, Vlietweg
5
1
7
5
Ged. Oudegracht, Koningstraat, Gierstraat
2
2
7
6
Rijksstraatweg, Zaanenlaan, Zaanenstraat
2
5
6
7
Briandlaan, Californiëbrug
1
8
6
8
Raaks, Raaksbrug
1
3
6
Bovengenoemde kruispunten zullen nader worden bekeken en daar waar nodig zullen maatregelen
worden voorgesteld.

Ongevallenconcentratiepunten 2005 WEGVAKKEN
Locatie

Letsel
Totaal
Totaal
2004
ongevallen ongevallen
27
1
Spaarndamseweg
6
18
2
Schipholweg
6
18
21
Rijksstraatweg
3
5
16
14
4
Europaweg
2
12
13
5
Leidsevaart
3
6
13
Alhoewel bovengenoemde wegvakken wel de hoogste aantallen hebben, is het te kort door de bocht om
te concluderen dat deze wegen dan ook het meest onveilig zijn. De lengte van de wegen speelt een grote
rol bij het tot stand komen van de hoge aantallen.
Dodelijke ongevallen
De locatie waar een dodelijk ongeval heeft plaats gevonden komt vaak toch niet op een van
bovenstaande overzichten voor. Gezien de ernstig van dergelijke ongevallen vindt wel altijd een analyse
van het ongeluk en de locatie plaats. Indien noodzakelijk worden er passende maatregelen genomen.
Jaarlijkse rapportage
Ieder jaar zullen de ongevalgegevens worden gerapporteerd.
Elke zomer komen de gegevens van het jaar ervoor beschikbaar. Eind 2007 verschijnt dan de rapportage
van de gegevens van 2006.
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4.5 Evaluatie ‘bromfiets op de rijbaan’
Als onderdeel van het programma Duurzaam Veilig is op 15 december 1999 de maatregel “bromfiets op
de rijbaan” van kracht geworden. Deze maatregel houdt in dat bromfietsers verplicht zijn op de rijbaan
te rijden (op wegen met een maximumsnelheid die lager is dan 70 km/u), tenzij door verkeersborden
anders wordt aangegeven.
LANDELIJKE EVALUATIE
De maatregel heeft landelijk binnen een jaar geleid tot een daling van 21% van het aantal
bromfietsongevallen binnen de bebouwde kom. Op trajecten waar de bromfietser naar de rijbaan is
verhuisd, is het aantal ongevallen nog sterker gedaald, namelijk 31%. Dit is door AVV één jaar na de
invoering uitgezocht (september 2001 getiteld: evaluatie verkeersveiligheidseffecten ‘bromfiets op de
rijbaan’).
Voor de sterke daling geeft AVV als verklaring dat er in 2000 veel andere gerelateerde maatregelen zijn
getroffen en activiteiten zijn ontwikkeld die mogelijk van invloed zijn geweest op de bromfietsers en
hun medegebruikers. De daling in ongevallen kan daarom niet in zijn geheel aan de maatregel worden
toegeschreven. Zo zijn er veel maatregelen getroffen als rotondes, 30 km/uur gebieden en
voorrangsmaatregelen. Ook is er in dat jaar meer aan handhaving gedaan.
Figuur 2 (bron AVV 2001: “Evaluatie verkeersveiligheidseffecten bromfiets op de rijbaan”)

Jaar

Aantal
letselongevallen
42.245
37.947

1999
2000

Aantal bromfietsongevallen met
letsel
11.934
9.455

Aantal doden
1.090
1.082

Aantal
bromfietsdoden
124
120

GEMEENTE HAARLEM
Aantal ongevallen waarbij een bromfietser betrokken is
350
300

Aantal

250

Totaal
Letsel
UMS
Dodelijk

200
150
100
50
0
Gem.
1996-1999

2000

2001
Jaar

2002

Ten opzichte van het peiljaar is er
vier jaar na invoering van de
maatregel een daling van het
aantal bromfietsongevallen te zien
van 37,5 procent.
• Het aantal letselongevallen is
gedaald met 35,5 procent.
• Het aantal slachtoffers is
gedaald van 129,5 (peiljaar)
naar 88 in 2001.

2003

Figuur 3

Uit bovenstaande cijfers blijkt dat de invoering van de maatregel bromfiets op de rijbaan in de
gemeente Haarlem heeft geleid tot een daling van het aantal ongevallen met bromfietsers en het aantal
slachtoffers onder de bromfietsers. De maatregel blijkt effectief. Nadat de maatregel van kracht werd,
heeft de Fietsersbond een bezwaar op een aantal punten ingediend. In overeenstemming met hen is
afgesproken de evaluatie en het bezwaar integraal in de verkeersveiligheidnota op te nemen. In bijlage
G staat een uitgebreidere evaluatie. Conclusie luidt dat geen wijziging nodig is van de lokaties waar
bromfietsers, als uitzondering op de regel ‘bromfiets op de rijbaan’ op het fietspad worden toegelaten.
Wel zal nog formeel een verkeersbesluit worden gemaakt voor enkele locaties waar een uitzondering
geldt op deze hoofdregel.
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4.6 Evaluatie ‘voorrang bestuurders van rechts’ (VBVR)
Op 1 mei 2001 is de maatregel ‘voorrang fietser van rechts’ ingevoerd. Hiermee is de uitzondering van
fietsers, snorfietsers, bromfietsers en overig langzaam verkeer op de algemene voorrangsregel ‘rechts
gaat voor’ op gelijkwaardige kruispunten opgeheven. Deze maatregel is in principe geen
verkeersveiligheidsmaatregel, maar er werd wel een positief effect verwacht.
LANDELIJK
Uit onderzoek blijkt dat een gunstig effect is uitgebleven. Het aantal voorrangsongevallen met letsel is
ongeveer gelijk gebleven maar het aantal slachtoffers onder langzaam verkeer (fietsers, én brom- en
snorfietsers) is iets toegenomen. (AVV maart 2003, Evaluatie verkeersveiligheidseffecten ‘voorrang
fietser van rechts’ en ‘voorrang op verkeersaders’). Het uitblijven van een gunstig effect kan te maken
hebben met het feit dat het wegennet onvoldoende is aangepast, naar aanleiding van de maatregel.

Voorrang bestuurders van rechts
250
Aantal

200
150

Voorrangsongevallen met
letsel

100

Aantal (brom)fiets
slachtoffers

50
0
2000

2001 Jaar2002

2003

Figuur 4
GEMEENTE HAARLEM
 Het aantal voorrangsongevallen is dalende na een flinke stijging (35%) in het jaar dat de maatregel
van kracht ging, maar zit nog niet op het niveau van voor de maatregel.
 Het aantal (brom)fietsslachtoffers is gestegen met ruim 15,5 procent, maar geeft een dalende lijn
aan ten opzichte van de jaren 2001 en 2002.
AANBEVELINGEN LANDELIJK EVALUATIERAPPORT
 Wegbeheerders zouden hun wegennet nader moeten controleren op risicovolle kruispunten en
daartoe maatregelen treffen.
 Weggebruikers zouden nogmaals op de voorrangsregels moeten worden geattendeerd.
 Hoewel niet in het onderzoek is onderzocht wordt verwacht dat een goed werkende verlichting bij
fietsen én bij brom- en snorfietsen een bijdrage levert aan het beperken van het aantal
voorrangsongevallen.
MAATREGELEN IN HAARLEM
De gemeente Haarlem geeft reeds elk najaar en winter voorlichting over (brom)fietsverlichting middels
de Mupi’s, ten laste van het budget voorlichting/educatie. Hiermee zal ook de komende jaren worden
doorgegaan. De voorlichtingsactie wordt ondersteund door handhavingsaktiviteiten; de politie houdt, in
afstemming met de gemeente, tijdens deze periode extra fietsverlichtingscontroles.
Met een meer systematisch aanpak van blackspots zullen de risicovolle kruispunten consequenter
worden aangepakt.
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Samenvattend
- De nieuwe prioriteitstelling inrichting 30 km/u-gebieden geeft mede richting aan het
uitvoeringsprogramma van de stelposten riolering, herstrating en verkeersvoorzieningen
- In 2007 wordt onderzocht of het Centrum zo spoedig mogelijk een 30 km/u-gebied kan
worden.
- Bij de inrichting van een 30 km/u-gebied worden de aanbevelingen van het onderzoek
van DHV nagelopen
- De nieuwe prioriteitstelling inrichting gebiedsontsluitingswegen geeft mede richting aan
het uitvoeringsprogramma van de stelposten riolering, herstrating en
verkeersvoorzieningen
- De ongevalgegevens zijn gedateerd waardoor alleen de blackspots van 2003 in kaart zijn
gebracht. Zodra actuele gegevens beschikbaar komen, wordt een ongevallenanalyse
uitgevoerd en passende maatregelen voorgesteld.
- De invoering van de maatregel Bromfiets op de Rijbaan heeft in Haarlem geleid tot een
daling van het aantal ongevallen met bromfietsers en het aantal slachtoffers onder de
bromfietsers. In Haarlem is geen aanleiding om de locaties waar bromfietsers op het
fietspad mogen rijden te wijzigen. Wel zullen de uitzonderingslokaties in een formeel
verkeersbesluit worden benoemd.
- De maatregel Voorrang bestuurders van rechts heeft ertoe geleid dat het aantal
voorrangsongevallen met letsel ongeveer gelijk is gebleven en het aantal langzaam
verkeer slachtoffers is iets toegenomen. Haarlem continueert de voorlichting rond
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5. Specifieke groepen verkeersdeelnemers
Naast een algemene benadering van de verkeersveiligheid vragen sommige groepen verkeersdeelnemers
vanuit verschillend perspectief om een specifiekere benadering. Het gaat hier om de groepen:
- voetgangers
- fietsers
- bromfietsers
- vrachtverkeer
Voetgangers en (brom)fietsers zijn de kwetsbare deelnemers die meer bescherming behoeven omdat zij
eerder een slachtoffer zijn van verkeersonveiligheid, terwijl het vrachtverkeer meer een ‘veroorzaker’ is
van verkeersonveiligheid.

5.1.

Voetgangers

In 2004 is er bij de Raad een initiatiefvoorstel van de PvdA ingediend om de algehele situatie voor
voetgangers te verbeteren. Van belang is dat de voetganger niet (meer) als sluitpost wordt gezien bij de
afweging van een ruimtelijk verkeersontwerp.
“Voetgangers verplaatsen zich over korte afstanden. Veiligheid staat hierbij voorop. Uitgangspunt zijn
daarom goede oversteekvoorzieningen van drukkere wegen en vermindering van de wachttijden bij
verkeerslichten.” (nota Iedereen op zijn beurt, 1999).
Goede oversteekvoorzieningen betekent niet automatisch verkeerslichten. Zo kan een verkeerslicht
schijnveiligheid creëren wanneer deze op een (onlogisch) punt staat dat ‘uitnodigt’ om door rood te
rijden/lopen.
In bijlage F staan een aantal ontwerpcriteria op basis van ASVV en APV die bij de verkeersontwerpen
worden gehanteerd, en die veiligheid voor voetgangers op het oog hebben.
Daarnaast wordt er voor Haarlem een Handboek Inrichting Openbare Ruimte opgesteld, waarbij
comfort en veiligheid van voetgangers een leidend principe is. Inmiddels worden de lichtmasten
genummerd, zodat storingen snel doorgegeven kunnen worden opdat de trottoirs goed verlicht zijn.
Gehandicapte voetganger / oudere voetganger
In algemene zin wordt bij de herinrichting van wegen uitgegaan van de CROW-richtlijnen. Daarin staat
een breed scala van aandachtspunten die op verschillende wegen voor verschillende handicaps
toepasbaar zijn.
Meer specifiek is dat alle verkeerslichten worden voorzien van rateltikkers. Dit gebeurt over het
algemeen bij het vervangen van oude verkeersregelinstallaties; einddoel is het voorzien van alle
installaties van een rateltikker. Prioriteit ligt bij de binnenstad. Waar nodig, en afhankelijk van de
financiële middelen, worden rateltikkers ook aangebracht in bestaande verkeersregelinstallaties.
Blindengeleidelijnen worden met name toegepast op belangrijke voetgangersstromen of
voetgangersconcentratiepunten zoals voetgangersoversteken, busstations en openbare gebouwen.
Een aantal specifieke aandachtspunten bij verkeersontwerpen zijn: hellinghoeken, bereikbaarheid en
begaanbaarheid bij wegwerkzaamheden, terughoudendheid bij plaatsen van obstakels.
Een terugkerend dilemma zijn de maatregelen die gevraagd worden om (brom)fietsers te weren op
voetpaden. Dit soort maatregelen werkt vaak beperkend in de mobiliteit van de gehandicapte. In
principe worden dergelijke voorzieningen daarom niet aangebracht, tenzij in een situatie de veiligheid
van voetgangers zeer in het geding is, èn er voor gehandicapten een acceptabele andere route aanwezig
is.
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Jonge voetganger
In 2000 is het Speelruimteplan vastgesteld waarin specifieke locaties en routes worden omschreven die
(verkeers)veilig worden ingericht voor kinderen. Tussen het Speelruimteplan en Verkeersveiligheid
rond basisscholen (zie H 6) vindt afstemming plaats om werkzaamheden te combineren
Meer over kinderen staat in hoofdstuk 6 Scholen.

5.2

Fietsers

Van alle slachtoffers in 2003 vormden fietsers de grootste groep, namelijk 132. Zie figuur 5.
In het HVVP is als doelstelling voor het fietsgebruik een stijging van 39% (‘96-‘98) naar 45 % in 2010
opgenomen. De te nemen maatregelen om het gebruik te laten stijgen staan in het HVVP. Eén ervan
wordt als proef uitgevoerd, namelijk de wachttijdvoorspeller.
Uit de 2003 omnibus evaluatie van de gemeente Haarlem blijkt dat 78% van de bevolking regelmatig in
Haarlem fietst, terwijl 22% dat niet doet. Van de regelmatige fietsers vindt 68% dat ze te lang moeten
wachten bij verkeerslichten. Dit werkt door roodlicht rijden in de hand. Inmiddels is op veel kruispunten
gewerkt aan de verkorting van de wachttijd. Daarnaast kan roodlichtnegatie worden teruggedrongen met
een zogenaamde wachttijdvoorspeller.
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Figuur 5
Wachttijdvoorspeller
De wachttijdvoorspeller geeft bij verkeerslichten een indicatie van nog
resterende wachttijd voordat het licht op groen springt. In de praktijk heeft dit tot
gevolg dat fietsers het gevoel hebben maar half zo lang te wachten. Ze fietsen
ook minder snel door rood. Dit blijkt uit een onderzoek van de gemeente Zwolle
na het invoeren van de wachttijdvoorspeller.
Bij kruispunten met busbeïnvloeding vervalt het positieve effect. Wanneer de
fietser de wachttijd ziet teruglopen en er komt een bus aan die voorrang krijgt
springt de wachttijdvoorspeller terug en verdwijnt de acceptatie van de
wachttijdvoorspeller. In het HVVP is een proef met de wachttijdvoorspeller
voorgesteld. Een kruispunt in Haarlem dat geschikt is voor een dergelijke proef
is het kruispunt Kennemerplein. In 2006 wordt een proef gedaan bij de fietsoversteek van het
Kennemerplein naar de Kruisweg.
Een prioriteitsstelling van infrastructurele maatregelen voor de fiets komt terug in het
Uitvoeringsprogramma Fietsinfrastructuur, dat naar verwachting in het voorjaar van 2006 door het
college wordt vastgesteld.
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5.3

Bromfietsers

Sinds de maatregel Bromfiets op de Rijbaan eind 1999 van kracht is geworden, constateren we een
aanzienlijke daling van het aantal bromfietsslachtoffers en -ongevallen. Met name in het eerste jaar is
de daling spectaculair (zie H 4.5). Toch hebben bromfietsers nog steeds een groot aandeel in het totaal
aantal slachtoffers en blijft extra aandacht voor deze groep gewenst, met name de 16- en 17-jarigen.
Daarom is in 2004 het project Hard tegen te Hard gestart.
Hard tegen te Hard
Hard tegen te Hard is een project van Politie, Justitie, 3VO en gemeente. In 2004 en 2005 is er een
testdag gehouden waarbij bromfietsers hun bromfiets gratis konden laten testen zonder een bekeuring te
krijgen. Aansluitend is er in de rest van het jaar intensief gecontroleerd door de politie. In 2005 is er een
subsidie door de Provincie toegekend en kon het project worden uitgebreid. Op de Haarlemse VOscholen worden in 2005 en 2006 Verkeersmarkten gehouden (zie H 6.5).
Hoewel het project als succesvol is ervaren, heeft de gemeente geen financiële middelen om het project
te continueren.
Naar verwachting zal de invoering van een kenteken voor bromfietsers echter leiden tot efficiëntere
handhaving van overtredingen door bromfietsers. Daarnaast wordt per 1 oktober 2006 de invoering van
een verplicht praktijkexamen verwacht.

5.4

Vrachtverkeer

Een veelvoorkomende oorzaak van ongevallen met vrachtwagens is het ontbreken van zicht in de ‘dode
hoek’. De Waarderpolder en het centrum kennen de grootste concentratie van vrachtverkeer,
voorvloeiend uit de economische functie van deze gebieden. In het centrum is tevens het aantal fietsers
en voetgangers groot, zodat het vrachtverkeer vooral hier kan leiden tot situaties die onveilig zijn of als
onveilig ervaren worden.
In 2006 wordt voor de parkeerring rondom de binnenstad het parkeerverwijssysteem vervangen, waarbij
tevens voor vrachtwagens wordt aangegeven waar ze het best de binnenstad in kunnen rijden. Daarbij
staat de aandacht voor veilig kruisen met voetgangers/fietsers voorop.
Op de al duurzaam veilig ingerichte gebiedsontsluitingswegen zijn maatregelen genomen die het
ongevalrisico door de dode hoek verkleinen. Maatregelen zijn vooropstelvakken voor fietsers en
vrijliggende fietspaden. Ook in de verkeerslichtenregeling worden zoveel mogelijk ‘conflicten’
voorkomen. Een aparte groentijd voor fietsers en voetgangers is echter niet altijd mogelijk. Dit kan tot
te lange wachttijden leiden, die het negeren van het rode licht tot gevolg hebben. Deze afweging met
betrekking tot de veiligheid moet per situatie gemaakt worden.
Aanpak van de resterende gebiedsontsluitingswegen en blackspots (zie H 4) moet leiden tot verdere
verbetering van de veiligheid.
Voor aanvragen van exceptioneel transport worden altijd gebiedsontsluitingswegen aangewezen omdat
dit vaak extra brede, hoge of zware voertuigen zijn die niet overal langs, door of over kunnen.
Daarnaast worden ook aan de vrachtwagen zelf aanpassingen gedaan zoals het installeren
van een (verplichte) dodehoekspiegel of -camera. De gemeente heeft in samenwerking
met politie en de bedrijven Stoelgroep en Van der Molen in de Waarderpolder een stuk
terrein ingericht waarbij een chauffeur zelf kan checken of de spiegels van de
vrachtwagens goed afgesteld staan.
In Amsterdam wordt momenteel een proef gedaan met een dodehoekspiegel onder het
verkeerslicht. Half 2006 wordt deze proef geëvalueerd. Indien deze proef een succes
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blijkt zal de gemeente Haarlem overwegen om deze dodehoekspiegel ook in Haarlem op geschikte
locaties toe te passen.
Ondanks alle maatregelen blijkt toch dat de chauffeur de voetganger of fietser niet altijd ziet. Daarom is
Verkeersouders Haarlem een project gestart, waarbij ze alle basisscholen met een vrachtwagen langs
gaan. De leerlingen kunnen dan zelf zien hoe het zicht van een vrachtwagenchauffeur is vanuit de
vrachtwagen. Dit om ervoor te zorgen dat kinderen opletten welke positie ze ten opzichte van de
vrachtwagen in het verkeer nemen.

Samenvattend
- Bij wegontwerpen wordt het belang van de voetgangers gelijkwaardig meegenomen
- Infrastructurele maatregelen voor de fiets vormen onderdeel van de Uitwerkingsnota Fiets
- In 2006 wordt een proef gedaan met een wachttijdvoorspeller op de kruising
Kennemerplein - Kruisweg
- Een nieuw verwijssysteem voor vrachtwagens naar de binnenstad wordt gekoppeld aan
vernieuwing van het parkeerverwijssysteem
- Het project Hard tegen te hard wordt niet gecontinueerd
- De ervaringen in Amsterdam met een dodehoekspiegel onder een verkeerslicht worden
gevolgd; indien dit succesvol is wordt het initiatief overgenomen
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6. Scholen
Uit landelijk onderzoek van het bureau TrafficTest is gebleken dat in steden als Haarlem 1 op de 5
ouders hun kind structureel met de auto naar school brengt. Een van de redenen waarom ouders hun
kinderen met de auto brengen is de door hen ervaren verkeersonveiligheid.
Verkeersveiligheid bij scholen heeft binnen Haarlem prioriteit. Scholen zijn concentratiepunten waar
kinderen bij elkaar komen en kinderen zijn een kwetsbare groep waarbij een andere benadering nodig is
dan bij de overige verkeersdeelnemers. Zij hebben een andere beleving van het verkeer door hun lengte,
maar ook doordat zij zich (nog) niet bewust zijn van de gevaren en consequenties van hun gedrag.

6.1

Prioriteitstelling verkeersveiligheid rond basisscholen

In 2002 hebben de Haarlems Verkeersouders onder alle basisscholen een enquête gehouden naar de
verkeersveiligheid rondom scholen. Op basis van deze enquête heeft de gemeente Haarlem in 2003 bij
een viertal scholen maatregelen getroffen. Uit de enquête bleek echter dat een meer structurele aanpak
noodzakelijk was.
Om die reden is de afdeling Verkeer en Vervoer in 2003 gestart met het analyseren van de
verkeersveiligheid rond álle basisscholen in Haarlem. Deze analyse, op basis van objectieve criteria,
heeft geresulteerd in de prioriteitenlijst 2004 (zie bijlage E). Vervolgens is binnen de stelpost
verkeersvoorzieningen per jaar is een budget van € 105.000 vrijgemaakt om bij 4 á 5 scholen de
verkeersveiligheid te verbeteren. In overleg met scholen en omwonenden/wijkraden wordt per school
bekeken wat de oorzaak van de onveiligheid is en welke maatregelen nodig zijn om de omgeving
veiliger te maken. Daarnaast vindt er afstemming plaats met het Speelruimteplan, het
uitvoeringsprogramma voor alle speelplekken en –voorzieningen in Haarlem. Het blijkt dat deze aanpak
voor iedereen goed werkt. Vanaf het begin is er overleg met de school, maar ook de wijkraad wordt bij
de plannen betrokken.
In 2003 zijn maatregelen genomen bij de Franciscus Xaveriusschool, de Veronicaschool en de
Dreefschool locatie Kleine Houtweg.
In 2004 waren De Ark, Koorschool Sint Bavo, De Kring aan de beurt. Het gaat dan om maatregelen als
aanbrengen fietsstrook, drempel aanleggen, versmallen van de rijbaan, plaatsen van knipperlichten,
etcetera.
In 2004 heeft de Raad een extra bedrag van € 100.000 ter beschikking gesteld in het kader van motie
62/amendement 63, zodat er in 2005 bij een groter aantal scholen maatregelen getroffen kunnen
worden, en ook een meer ingewikkelde maatregel op de Groningenlaan realiseerbaar was.
In 2005 is gewerkt aan:
1. Wadden (Zevenwoudenplantsoen)
2. Bos en Vaartschool (Cruquiusstraat)
3. De Zonnewijzer (L.Couperusstraat)
4. De Satelliet (Albert Schweitzerlaan)
5. Bavinckschool (Ambachtstraat)
6. De Poort (Dinkelstraat)
7. Molenwiek (Haya van Somerenpad)
Wanneer de nieuwe ongevalgegevens beschikbaar zijn, zal de prioriteitenlijst geactualiseerd te worden.
Veel scholen verzoeken om niet alleen de directe omgeving van de school aan te passen, maar een
groter gebied bij de aanpak mee te nemen. Voor zover er duidelijke schoolroutes zijn, zullen deze
daarom ook in de analyse en aanpak worden betrokken. In de nieuwe lijst wordt aangegeven hoeveel
scholen per jaar er in dat geval aangepakt kunnen worden. Daarnaast worden ook de voortgezet
onderwijsscholen onderdeel van de nieuwe lijst.
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6.2

Nieuwe of uitbreiding schoolgebouwen

Bij het realiseren van een nieuw schoolgebouw komt meer kijken dan alleen de uitvoering en inrichting
van een gebouw. Het betekent ook een compleet ander verkeersbeeld rond de school rond de tijden dat
de scholen in of uit gaan. Daarnaast kunnen bestaande oversteken extra belangrijk worden omdat het op
de route van een wijk naar de school ligt. Bij bouwplannen voor een nieuwe school werd in het verleden
aan verkeersaspecten wel aandacht besteed, maar vaak kwamen problemen rond verkeersveiligheid toch
pas naar voren na de opening van de school. In het vervolg zal de verkeersveiligheid rond een nieuwe
schoollocatie specifiek aandacht krijgen in de voorbereiding.
Hetzelfde geldt bij de uitbreiding van een school. Uit ervaring blijkt dat uitbreidingen ook
verkeerskundige consequenties met zich mee kan brengen. Er komen meer ouders een leerlingen, meer
auto’s en fietsers. Bij de voorbereiding van deze uitbreidingen zal geanticipeerd worden op dit soort
consequenties.

6.3

Verkeersbrigadiers

In Haarlem zijn er momenteel acht verkeersbrigades actief. De verkeersbrigade zorgt ervoor dat de
kinderen veilig kunnen oversteken. Meestal is de oversteek direct voor de school, zoals bij de
Dreefschool, de Ter Cleefschool, de Molenwiek, de Aloysiusschool en de Zonnewijzer. En soms
functioneert de brigade bij een oversteek die op de route ligt waar veel kinderen gebruik van maken,
zoals bij Zuidwester en de Vrije School.
De gemeente heeft een ondersteunende rol. Voor de brigades wordt het materiaal aangeschaft en de
brigadiers worden verzekerd. Tevens wordt de vrijwillige inzet van de brigadiers beloond met een
jaarlijkse attentie.
In de afgelopen jaren zijn een aantal brigades gestopt. Soms is de verkeersveiligheid verbeterd, maar
veelal is de oorzaak het gebrek aan animo onder ouders. Een oorzaak daarvan is mede het gedrag van de
weggebruiker. Met name (brom)fietsers negeren de stoptekens van de brigadiers regelmatig. De politie
heeft ondersteuning van de brigades niet als handhavingsprioriteit.
Het initiatief om de verkeersveiligheid met een verkeersbrigade te regelen ligt bij de scholen zelf. De
gemeente zoekt wel actief naar mogelijkheden om scholen te motiveren nieuwe brigades te starten en de
huidige te handhaven.
Verkeerslichteninstallaties worden bij de oversteek van scholen niet aangebracht, tenzij uit een
objectieve analyse van de verkeerssituatie blijkt dat verkeerslichten de enige mogelijke verbetering zijn
van de verkeersveiligheid.

6.4

Straatspeeldag

Niet zozeer gerelateerd aan scholen, maar wel specifiek voor kinderen is de landelijke Straatspeeldag.
Ieder jaar worden in heel Nederland voor één dag diverse straten afgesloten waar kinderen vrij kunnen
spelen. Doordat de straat niet toegankelijk is voor vooral automobilisten wordt deze groep er op een
speelse manier geattendeerd dat de kinderen een plaats nodig hebben om te spelen. De buurtbewoners
initiëren dit zelf. In Haarlem doen jaarlijks ongeveer tien straten mee aan deze actie. De gemeente
faciliteert dit door de straten af te zetten. Vanaf 2006 en verder wordt naar meer bekendheid gestreefd
en naar een groter aantal deelnemende straten.
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6.5

Voortgezet onderwijs

Scholieren van het voortgezet onderwijs behoeven andere benadering dan de kinderen van de
basisschool. Zij bewegen zich voornamelijk te voet of per fiets in het verkeer. Door de overstap van de
basisschool naar de middelbare school is hun actieradius vergroot. Kenmerkend voor deze
leeftijdsgroep, grofweg 12 tot 19 jarigen, is het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Maar ook
kenmerkend is dat groepsgedrag vaak aanleiding geeft tot risicovol gedrag in het verkeer.

Bromfietsproject ‘Hard tegen te Hard’
Bij de leeftijdsgroep 16 en 17 jarigen komt ook de bromfiets in beeld. Bromfietsers zijn een zeer
kwetsbare groep waarbij jaarlijks ook veel slachtoffers vallen. In 2003 waren dat er 88. Er is wel een
dalende trend te zien na het invoeren van ‘Bromfiets op de rijbaan’ maar het gedrag van de bromfietser
en de technische staat van de bromfiets spelen ook een rol bij het ongevalrisico. In 2004 en 2005 hebben
Politie, Justitie, 3VO en gemeente samengewerkt in het project ‘Hard tegen te Hard’. Vanaf 2006
pleegt de gemeente geen specifieke inzet meer op deze doelgroep, aangezien het bromfietskenteken en
het bromfietsrijbewijs dan landelijk worden ingevoerd. Mocht evaluatie van deze maatregelen leren dat
toch specifiek lokale maatregelen nodig zijn, dan zullen uiteraard nieuwe projecten worden overwogen.
Verkeersmarkt VO-scholen
Naar aanleiding van een aanzienlijk subsidiebedrag van de Provincie is het bromfietsproject vorig jaar
verruimd naar aandacht voor verkeersveiligheid in het algemeen. Eind december is op een middelbare
school een eerste verkeersmarkt gehouden. Het is een praktijkgerichte manier om deze doelgroep bij
verkeersveiligheid te betrekken. Onderdelen van de verkeersmarkt zijn bijvoorbeeld een
blindengeleideparcour, een bromfietspraktijkles, een rolstoelparcour, het verhaal van iemand die
blijvend letsel heeft overgehouden aan een ongeval in het verkeer. In 2006 wordt dit project vervolgd.
12 tot 16 jarigen
Deze groep krijgt geen verkeersonderwijs meer zoals op de basisschool en heeft nog geen
bromfietscertificaat of rijbewijs waarbij ze de verkeersregels leren.
De gemeente Haarlem concentreert zich, gezien haar beperkte middelen, op kinderen in de basisschoolleeftijd. Projecten voor de leeftijdsgroep 12 tot 16 jarigen zijn, naast de verkeersmarkt, vooralsnog niet
in de planning. De groep 12 tot 16 jarigen is echter wel een groep die veel gebruik maakt van de fiets,
onder andere om school te bezoeken. Verbetering van het fietsnetwerk en ook de fietsverlichtingsaktie
heeft zeker voor de veiligheid waarmee. deze groep zich in het verkeer beweegt een positieve
uitwerking.
Prioriteitstelling verkeersveiligheid rond scholen
De voortgezet onderwijsscholen worden ook betrokken bij de opstelling van de prioriteitenlijst
verkeersveiligheid rond scholen, zoals genoemd in hoofdstuk 6.1.

Samenvattend
- Op basis van een prioriteitenlijst wordt de verkeersveiligheid rond basisscholen aangepakt; in
de nieuwe prioriteitenlijst zullen ook schoolroutes en voortgezet onderwijs worden betrokken
- De gemeente ondersteunt de verkeersbrigadiers en de straatspeeldag actief
- Het bromfietsproject Hard tegen te Hard krijgt geen verder vervolg
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7. Educatie, voorlichting, communicatie en handhaving
Een belangrijk onderdeel om de verkeersveiligheid te bevorderen is niet alleen gelegen in het aanpassen
van de infrastructuur. Naast goed ingerichte ruimte dient er ook aandacht te zijn voor educatie,
voorlichting, communicatie en handhaving. In de volgende paragrafen zullen de hiervoor genoemde vier
onderwerpen nader worden behandeld.

7.1

Educatie

“Hoe kunnen we verwachten dat de kinderen iets leren van de verkeerslessen op school, terwijl de
ouders met de kinderen gewoon door rood fietsen?”.
De eerste verantwoordelijkheid voor verkeersveilig gedrag ligt natuurlijk bij mensen zelf, en specifiek
ouders. Daarnaast hebben scholen, organisaties en overheden hun verantwoordelijkheid op het gebied
van verkeersveiligheid.
Verkeerseducatie is een belangrijk onderdeel van het concept Duurzaam Veilig. Het gaat om
permanente verkeerseducatie ‘van de wieg tot het graf’, waarbij een onderverdeling naar leeftijdsgroep
is gemaakt, met ieder zijn eigen kenmerken. Per groep zijn verschillende projecten of leermethoden
ontwikkeld, die aangeboden worden door landelijke organisaties en scholen.
De rol van gemeenten op het gebied van verkeerseducatie ziet de gemeente als aanvullend.
Gezien de beperkte middelen wordt maar voor een klein deel van de te onderscheiden doelgroepen
vanuit de gemeente specifieke educatie / voorlichtingsprojecten gestart, namelijk de groep 25 tot 60jarigen. Van de infrastructurele maatregelen, waar de gemeente veel meer middelen op inzet, profiteren
alle doelgroepen. Daarnaast zijn er uiteraard vele landelijke campagnes, gericht op verschillende
doelgroepen.
0-4 jarigen: de allerkleinsten maken spelenderwijs kennis met het verkeer, maar hun bewegingsruimte
beperkt zich uitsluitend tot de stoep. Belangrijk in deze leeftijdsfase is het voorbeeldgedrag van ouders
en opvoeders. Haarlem heeft geen projecten voor deze groep.
4-12 jarigen: het aantal verkeersrollen wordt aanmerkelijk groter en door de fiets wordt ook de
actieradius behoorlijk uitgebreid. De kinderen moeten leren met steeds complexere verkeerssituaties om
te gaan: van leren oversteken in een rustige straat op 4 jarige leeftijd tot en met het zelfstandig besluiten
nemen m.b.t. gedrag in complexe situaties op 12 jarige leeftijd.
In Haarlem wordt door de scholen verkeerslessen gegeven aan groep 7. Deze lessen worden afgesloten
door een fietspraktijkexamen. De Verkeersouders Haarlem organiseert projecten zoals het project
‘Dodehoekspiegel bij vrachtwagens’. Voor de ouders houdt zij de actie Contactsleutel en De Scholen
gaan weer beginnen. De actie Contactsleutel vraagt de ouders de auto thuis te laten.
De gemeente heeft in 2005 een project georganiseerd waarbij bij een vijftal scholen een
communicatiecampagne opgezet wordt met als doel de ouders minder vaak met de auto te laten komen.
Voorzetting van dit project is financieel gezien niet mogelijk.
12-16 jarigen: het nemen van eigen verantwoordelijkheid is kenmerkend voor deze leeftijdsgroep. Dat
kan positieve aanknopingspunten bieden voor het ontwikkelen van verkeersveilig gedrag. Maar heel
kenmerkend voor deze groep is ook het risicovolle gedrag onder invloed van de groepscultuur.
Voorlichting richt zich dan ook vaak op bijbrengen van de juiste risicoperceptie.
Per school verschilt het in hoeverre door school aandacht aan verkeersveiligheid wordt besteed. De
gemeente heeft geen gerichte activiteiten voor deze groep.
16-25 jarigen: vanaf 16 jaar doet de brom- en snorfiets zijn intrede. Door de combinatie van de
verhoging van de bewegingssnelheid en een irreële inschatting van de eigen rijvaardigheid zijn deze
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tweewielers, tenminste in deze leeftijdsgroep, één van de gevaarlijkste vervoermiddelen. Ruim 50% van
de verkeersslachtoffers in deze leeftijdscategorie zat tijdens het ongeval op een brommer of een
snorfiets. Pas na twee tot drie jaar rijervaring op een brommer daalt de ongevalkans. Hetzelfde beeld
zien we bij de beginnende automobilisten en motorrijders. Door zelfoverschatting en onvoldoende
voertuigbeheersing, in combinatie soms met gebruik van alcohol en/of drugs, lopen verkeersongevallen
in meer dan 50% van de gevallen ernstig tot zeer ernstig af.
Na afronding van het bromfietsproject “Hard tegen te hard” eind 2005 heeft Haarlem, middels subsidie
van de provincie, het project voor 2006 verbreed naar de algemene verkeersmarkten.
25-60 jarigen: kennis en vaardigheden moeten op peil gehouden geworden; didactiek regel nummer 1.
Echter: de meeste rijbewijsbezitters moeten het hebben van de theorie- en praktijkopleiding voor hun
rijbewijs en krijgen daar hun leven lang geen vervolg meer op.
De gemeente zal in 2006, met provinciale subsidie, via de stadskrant de kennis van de verkeersregels
trachten te vergroten. Vervolgens wordt gekeken hoe hieraan in de verdere jaren vervolg gegeven kan
worden.
60 jaar en ouder: de afname van functionele capaciteiten (zien, gehoor, reactievermogen en conditie)
bepalen de mate waarin een oudere weggebruiker nog veilig aan het verkeer kan deelnemen. Projecten
voor ouderen zijn dan ook veelal gericht op enerzijds het opfrissen van de verkeerskennis en anderzijds
op het de ouderen bewust maken van de (persoonlijke) vermindering van de functies en deze zo
mogelijk te compenseren met extra hulpmiddelen.
De gemeente heeft wel plannen voor het opfrissen van verkeerskennis, maar geen specifieke projecten
voor deze groep.

7.2

Voorlichting en communicatie

Het landelijke programma Duurzaam Veilig richt zich nu met name op voorlichting, communicatie en
educatie. Voor Haarlem zijn de volgende initiatieven relevant.
Landelijke campagnekalender
Op het gebied van voorlichting vult de gemeente de landelijke overheid aan in haar campagnes. Er
bestaat een landelijke campagnekalender verkeersveiligheid (zie bijlage H). Het betreft landelijke
campagnes waar handhaving en voorlichting elkaar aanvullen. Gemeenten en provincies sluiten zich
grotendeels aan bij deze kalender en stemmen hun activiteiten hierop af. In Haarlem wordt bij elke
campagne de bijbehorende borden langs de weg gehangen.
In Haarlem hangen zo’n 80 van dergelijke borden langs de wegen. Tot 2005 beheerde 3VO vrijwillig
deze borden, zij wisselde de posters. In verband met hun vrijwilligerscapaciteit wensen zij dit beheer
niet te continueren. In 2006 wordt bekeken of de gemeente Haarlem (al) deze borden wil handhaven en
hoe het beheer dan wordt uitgevoerd. Gezien wijziging van het formaat van posters is voorwaarde dat
budget wordt gevonden voor de aanschaf van nieuwe borden. BDU-subsidie is daarvoor voorwaarde,
gezien de beperkte middelen van de gemeente voor verkeersveiligheid.
Jaarlijkse actie “Wij gaan weer naar school”
De actie “Wij gaan weer naar school” wordt jaarlijks gehouden na de zomervakantie. Deze actie houdt
in dat er bij een aantal scholen, verdeeld over Haarlem, spandoeken worden opgehangen om het
autoverkeer attent te maken op het einde van de rustige periode wat jonge fietsers betreft. De eerste twee
weken houdt de politie extra toezicht rond scholen en op hoofdroutes naar scholen.
Haarlem betaalt het ophangen van de spandoeken uit budget Verkeerseducatie en Voorlichting.
Verkeersregels
Uit ervaring blijkt dat mensen slecht op de hoogte zijn van de (nieuwe) verkeersregels. Voor 2006 heeft
de Provincie subsidie toegekend om in de Stadskrant aandacht te besteden aan de regels afgestemd op
de Haarlemse situatie. Dat kan ondersteund worden door informatie op de gemeentelijke website te
plaatsen.
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Fietsverlichtingsactie
Sinds enkele jaren wordt in Haarlem in het najaar, conform de landelijke campagnekalender, extra
ingezet op fietsverlichting. De gemeente licht de bewoners voor middels posters in Mupi’s en de politie
controleert vervolgens. Voor 2005 heeft de Provincie de gemeente subsidie toegekend om de
voorlichting uit te breiden met extra aandacht voor scholen en fietsstallingen.

7.3

Handhaving

De handhaving van verkeersregels is een van de belangrijkste instrumenten om de verkeersveiligheid te
vergroten. De gemeentelijke invloed daarop is echter niet groot. In handhaving spelen vooral politie en
justitie een rol. Wel zijn er verschillende overlegstructuren tussen de gemeente, politie en justitie om
een goede afstemming tussen beleid en de handhaving erop te bewerkstelligen.
De basisteams van Politie Kennemerland controleren de weggebruikers op hun rijgedrag. Omdat uit
onderzoek is gebleken dat er vijf hoofdoorzaken zijn aan te wijzen voor het grote aantal doden en
zwaargewonden in het verkeer, is landelijk besloten om Verkeershandhavingsteams (VHT) op te
richten, die controles verrichten op deze vijf speerpunten:
• het rijden met te hoge snelheid
• het rijden zonder autogordel
• het rijden zonder helm
• het rijden door rood
• het rijden onder invloed van alcohol.
Het VHT ondersteunt de basisteams van politie Kennemerland met deze controles om de
verkeersveilligheid in Kennemerland te vergroten. Het team is in Kennemerland werkzaam vanaf begin
2000. In de jaren dat het team bezig is, is het aantal verkeersslachtoffers in de regio gedaald. Daarnaast
zijn de overtredings-percentages op díe wegen waar gecontroleerd wordt door het team, flink
afgenomen.
Het team controleert de snelheid alleen op díe wegen, waar jaarlijks veel verkeersslachtoffers vallen.
Het team voert periodiek overleg met:
• de wegbeheerders: gemeenten en provincie
• het Bureau Verkeershandhaving van het Openbaar Ministerie
• het Openbaar Ministerie
• de politiebasisteams
Gezamenlijk wordt gekeken hoe de gemeentelijke en provinciale wegen veiliger kunnen. In dat kader
zijn er ook camera’s op de Westelijke Randweg geplaatst.
De Politie Kennemerland controleert daarnaast ook nog op lokale aandachtsgebieden als fietsverlichting
of de bromfiets, maar ook op locaties die speciale aandacht nodig hebben.
De rol van de gemeente bij handhaving ligt vooral in het aangeven van speciale locaties en acties
waarbij handhaving gewenst is.
Bestuurlijke boete
In de Nota Mobiliteit staat het voornemen om een bestuurlijke boete in te voeren voor ‘fout parkeren en
stilstaan’ en voor enkele ‘lichte verkeersdelicten’. Maar Haarlem vindt dit, samen met de andere
Nederlandse gemeenten, niet voldoende. De VNG pleit al jaren voor meer bevoegdheden voor
gemeenten om handhavend te kunnen optreden in het publieke domein. De politie heeft geen tijd voor
de relatief kleine overtredingen in het straatbeeld, terwijl zij wel vaak bij burgers hoog op de ranglijst
van ergernissen staan.
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Door middel van een bestuurlijke boete kunnen gemeenten adequater overtredingen aanpakken.
Voordeel daarbij is dat de inkomsten van boetes door de gemeente zelf gebruikt kunnen worden voor de
organisatie van de handhaving.

Samenvattend
- Voorlichting en educatie vormt een belangrijk onderdeel van Duurzaam Veilig. Lokale
initiatieven worden voorbereid.
- De gemeente Haarlem participeert in het handhavingsbeleid van de politie
- In 2006 komt er een voorstel voor de campagneborden verkeersveiligheid
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8. Partners en samenwerkingsverbanden
Voor het belang van de verkeersveiligheid zijn er een aantal organisaties actief. De politie heeft een
adviesfunctie bij alle verkeerskundige projecten. Voor verkeersveiligheid rond scholen en kinderen zijn
3VO en Verkeersouders Haarlem (VOH) met name de betrokken partijen. De rol van de gemeente is
faciliteren en coördineren.
Voor het inbrengen van specifieke aspecten rond verkeersveiligheid voor fietsers is de Fietsersbond de
gesprekspartner en ’t Web doet ditzelfde voor gehandicapten.

8.1

Politie

Op het gebied van verkeer zijn de taken van de politie en gemeente divers en onlosmakelijk met elkaar
verbonden. In deze paragraaf komt enkel de samenwerking op het gebied van verkeersveiligheid
aanbod.
-

-

-

8.2

Politie en gemeente zitten in de kerngroep van het gemeentelijke platform Verkeersveiligheid (zie
H 8.6).
Daarnaast vindt er afstemming plaats van wegwerkzaamheden in relatie tot onder andere de
verkeersveiligheid.
Voor het houden van verkeerscontroles heeft de politie haar eigen jaarplan met haar eigen
verantwoordelijkheden. Aanvullend vindt afstemming met de gemeente plaats over specifieke
aandachtspunten. Bijvoorbeeld wanneer net een 30 km-gebied is ingericht of bij klachten van
bewoners of scholen.
Ook bij het bromfietsproject is de politie een belangrijke partner. Zij doen de bromfietscontroles en
doen actief mee bij de voorbereidingen en uitvoering van het project.
Veelal versterken beide partijen elkaar in hun activiteiten. Zo ook tijdens de weken dat de scholen
weer beginnen. De gemeente zorgt voor de voorlichting middels spandoeken en de politie
controleert rond scholen.
In het najaar geldt dit voor de fietsverlichtingsactie. De gemeente hangt posters in de Mupi’s en de
politie controleert de fietsers op verlichting.
De politie heeft een adviesfunctie bij alle verkeerskundige projecten.
Regulier overleg Subdriehoek, bestaande uit de districtchef politie, portefeuillehouder Verkeer &
Vervoer van de gemeente en de Officier van Justitie.
Tot slot participeren politie en gemeente ook in het project Verkeershandhaving van het OM.

Verkeersouders Haarlem

Verkeersouders Haarlem (VOH) is een groep van ouders van verschillende basisscholen die zich
vrijwillig inzetten voor de verkeersveiligheid van kinderen. Zij vertegenwoordigt in principe alle
Haarlemse basisscholen en vormt dan ook het eerste contactpunt voor de gemeente. In periodiek overleg
worden verzoeken van scholen en de voortgang van projecten besproken.
Daarnaast heeft VOH eigen initiatieven die de gemeente ondersteunt zoals het Vrachtwagenproject
(dode hoek) en Actie Contact Sleutel. Laatstgenoemde betreft een actie om ouders niet met de auto naar
school te laten komen.

8.3

Fietsersbond

De Fietsersbond is participant bij nieuwe wegontwerpvoorstellen en beleidsvoorstellen. De afdeling
Verkeer en Vervoer heeft met de Fietsersbond én Politie een regulier overleg waarin ontwerpvoorstellen
worden besproken.
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8.4

3VO

De landelijke verkeersveiligheidsorganisatie 3VO heeft in Haarlem een lokale afdeling. Zij maakt ook
deel uit van de kerngroep van het platform Verkeersveiligheid en is participant in het bromfietsproject
Hard tegen te Hard. Ook 3VO is participant bij grote wegontwerp- en beleidsvoorstellen.

8.5

’t Web

Stichting ‘t Web behartigt de belangen van gehandicapten en chronisch zieken in Zuid-Kennemerland.
’t Web participeert bij ontwerpplannen van de (her)inrichting van wegen. Zij kijkt bijvoorbeeld naar de
plaats van blinde geleidelijnen, of de voetgangersruimte ook geschikt is voor rolstoelers of dat er de
nodige verlagingen aanwezig zijn. Daarnaast neemt ’t Web zelf het initiatief wanneer zij tegen
knelpunten aanlopen.

8.6

Platform Verkeersveiligheid

Om activiteiten van zowel gemeente als organisaties op het gebied van verkeersveiligheid beter op
elkaar af te stemmen is in 2002 het platform Verkeersveiligheid in het leven geroepen om zodoende tot
een betere beleidsafstemming met meer rendement te komen. De gemeente coördineert het platform en
zit de kerngroep voor, die bestaat uit gemeente, politie en 3VO.
Het platform baseert zich grotendeels op de landelijke campagnekalender. De voorlichting over alcohol
door het Bob-team op Bevrijdingspop, het onderling afstemmen van de ‘Fietsverlichtingsactie’ en ‘De
scholen zijn weer begonnen’ zijn voorbeelden van activiteiten die uit het platform zijn voortgekomen.
Ook het bromfietsproject Hard tegen te Hard is onderdeel van de activiteiten van het platform.
De gemeente ziet haar rol vooral als het bij elkaar brengen van partijen en het coördineren van
initiatieven. Dit een belangrijke taak van de medewerker verkeersveiligheid.

Samenvattend
- Belangrijke partners voor de gemeente op gebied van verkeersveiligheid zijn politie,
Verkeersouders Haarlem, de Fietsersbond, 3VO en ‘t Web.
- De rol van de gemeente is vooral faciliteren en coördineren
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9. Financiën
In dit hoofdstuk een overzicht van de financiën op het gebied van verkeer(sveiligheid).
Verkeersprojecten worden gefinancierd uit diverse onderdelen van de gemeentelijke financiën, zoals het
Investeringsplan en de begroting.
Veel van de uitgaven op het gebied van verkeersveiligheid kan de gemeente doen door BDU-subsidies.

9.1

Uitvoering en financiële middelen

Uitvoering van projecten is mede afhankelijk van jaarlijkse subsidies van de provincie. In samenhang
met onderhoudswerkzaamheden én met de BDU-subsidies worden de stelposten voor
verkeersvoorzieningen en leefbaarheid jaarlijks ingezet.
In de begroting staan verder jaarlijks een aantal posten specifiek opgenomen voor verkeersveiligheid,
namelijk:
- Verkeersvoorlichting/ -educatie
€ 5.900,(oa. spandoeken en straatspeeldag)
- Verkeersbrigadiers
€ 4.900,(materialen en attentie voor alle vrijwilligers)
- Subsidie 3VO
€ 5.900,(verkeerspraktijkexamen)
- Veiligheid bij scholen
€ 105.000,(infrastructurele maatregelen, onderdeel IP,
stelpost Verkeersvoorzieningen)
Hieronder ter illustratie hoe in 2005 financiële middelen zijn ingezet op het gebied van
verkeersveiligheid.

2005
Blackspots (4 van de 7)
Blindegeleidelijnen
Bromfiets op rijbaan
Gebiedsontsluitingswegen
-

- verweven in bestaande projecten
divers in projecten
Sv

Leidsevaart fase 2
Wagenweg fase 1 en 2
Houtplein

IP
IP

Ramplaankwartier fase 1
Molenwijk
Diezestraat

Sv
IP
Sv

30 km-gebieden
-

Korte rittenproject basisscholen
Project Hard tegen te Hard
Rateltikkers
Subsidie aan 3VO

€ 14.000,- subsidie Provincie
€ 40.000,- subsidie Provincie
Svv bij vervanging oude verkeersregelinstallaties
€ 5.900,- begroting

(voor fietsexamen groep 7)

Verkeersbrigade

€ 4.900,- begroting

(materiaal en attentie vrijwilligers)

Verkeerseducatie en voorlichting

€ 5.900,- begroting

(oa. spandoeken, schoolrouteplan,
straatspeeldag)
waarvan
fietsverlichtingsactie
- voorlichting rond invoering 30 km
- voorlichting schoolomgeving

(€ 1.000,-) € 1.000,- begroting, € 4.000,- subsidie Provincie
(€ 1.500,-) € 1.500,- begroting, € 6.000,- subsidie Provincie
(€ 1.000,-) € 1.000,- begroting, € 4.000,- subsidie Provincie

Verkeersveiligheid rond
€ 105.000,- Sv
basisscholen
Sv
Voorrang bestuurders van rechts
Sv=Stelpost Verkeersvoorzieningen, IP=Investeringsplan, Svv=Stelpost vervangen verkeerslichten
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Op alle plekken in de organisatie staan budgetten onder druk. Verhoging van de reguliere budgetten
voor verkeersveiligheid is op dit moment geen optie, hoewel dit voor een meer intensieve uitvoering op
de vlak feitelijk wenselijk zou zijn. Gezien de financiële situatie van de gemeente is het nu vooral
uitdaging met de beschikbare middelen een zo groot mogelijk rendement te halen.
De budgetten voor educatie e.d. zullen in ieder geval op het bestaande niveau worden gehandhaafd, en
zo ook de stelposten. Binnen de stelpost verkeersvoorzieningen blijft een bedrag gereserveerd voor
verkeersmaatregelen bij scholen.
Maximaal wordt ingezet op het verkrijgen van subsidies van hogere overheden, met name de provincie.
Daarbij wordt goed afgestemd met de partners, die zelf ook subsidie kunnen aanvragen.
Om de investeringsgelden een zo hoog mogelijk rendement te geven, wordt verder maximaal ingezet op
het maken van werk-met-werk. Waar verkeersonveiligheid wachten op uitvoering van onderhoud
onwenselijk maakt, zullen plannen worden ingebracht ter separate afweging voor het Investeringsplan.
In de formatie van het ambtelijk apparaat is 24 uur specifiek beschikbaar voor een medewerker
verkeersveiligheid. Deze medewerker verwerft en verspreidt specifieke kennis over verkeersveiligheid,
is contactpersoon voor partners en klanten (bijv. scholen), initieert en coördineert projecten en verwerft
daarvoor subsidies.
Deze 24 uur is een minimale invulling, die derhalve op zijn minst in stand gehouden zal worden.
Naast de inzet van deze 24 uur is er natuurlijk de inzet van allen die bezig zijn met verkeer en vervoer,
aangezien veiligheid boven aan de prioriteitenlijst van aandachtspunten staat bij ieder project.
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Bijlage A
Lijst van afkortingen

APV
ASVV
AVV
BDU
BO
CROW
DV
GRASH
HVVP
IPO
ISA
OM
SWOV
VBVR
VHT
VMBO
VNG
VOH
VO
VV

Algemene Plaatselijke Verordening
Aanbevelingen Stedelijke VerkeersVoorzieningen
Adviesdienst Verkeer en Vervoer
Brede Doeluitkering
Basisonderwijs
Stichting Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en
Wegenbouw en Verkeerstechniek
Duurzaam Veilig
Gordel, Roodlicht, Alcohol, Snelheid en Helm
Haarlems Verkeers- en Vervoerplan
Interprovinciaal Overleg
Intelligente snelheidsaanpassing
Openbaar Ministerie
Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid
Voorrang bestuurders van rechts
Verkeershandhavingsteam
Voortgezet middelbaar beroepsonderwijs
Vereniging Nederlandse Gemeenten
Verkeersouders Haarlem
Voortgezet Onderwijs
Verkeersveiligheid

Bronnen
ASVV 2004

2004 Crow, Ede

Bestaat de ideale 30-km/uur wijk?
(Evaluatie van 20 sober Duurzaam
Veilig ingerichte 30-km/h gebieden)

2004, Ministerie van V&W

‘d Ongeval

2004, Via Advies, Vught (AVV)

Evaluatie verkeersveiligheidseffecten
bromfiets op de rijbaan

2001, AVV

Evaluatie verkeersveiligheidseffecten
voorrang fietsers van rechts

2003, AVV

HVVP

2003 gemeente Haarlem, SB Verkeer en Vervoer

Nota Mobiliteit

2006 Ministerie V&W

Regioplan Verkeershandhaving
Kennemerland – district Haarlem

1999 Openbaar Ministerie, VHT

Uitvoeringsplan Binnenstad

1996 gemeente Haarlem, SO ROSV
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Bijlage B
Ongevalgegevens
Aantal slachtoffers naar wegbeheerder
Iedere wegbeheerder is verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid op zijn wegennet. Binnen de gemeente
Haarlem hebben we ook te maken met wegen die onder de verantwoordelijkheid van Provincie Noord Holland en
het Rijk vallen. In onderstaand figuur is voor de periode 2000-2005 het aandeel ernstige slachtoffers naar
wegbeheerder in Haarlem weergegeven.
Een deel van de grote toename van ernstige slachtoffers in Haarlem is te herleiden naar de niet-gemeentelijke
wegen. Het betreft 7 ongevallen op de Westelijke Randweg en 1 op de N200.
Aandeel wegbeheerder 2000-2005

10%

Totaal ernstige
slachtoffers
Gemeente
Provincie/Rijk

2000

2001

2002

2003

2004

2005

64
12

76
9

56
10

72
4

68
2

72
8

Gemeente

90%

Provincie/Rijk

Figuur B1: aandeel ernstige slachtoffers uitgesplitst naar wegbeheerder over de periode 2000 t/m 2005

Trend van het totaal aantal ongevallen naar afloop
Het totaal aantal ongevallen is in 2005 gedaald met 161 (ruim 16%).

Aantal

Totaal aantal ongevallen Haarlem 1995-2005
3500
3000
2500
2000

Ums ongevallen
Overige letsel ongevallen

1500
1000
500
0

Ernstige ongevallen

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Jaren

Dodelijke afloop of
ziekenhuisopname
Gewond maar geen
ziekenhuisopname
UMS (uitsluitend materiële
schade)
Totaal ongevallen

1995
80

1996
73

1997
97

1998
82

1999
69

2000
71

2001
80

2002
61

2003
74

2004
64

2005
70

382

331

322

351

309

229

216

249

250

238

199

2236

2272

2440

2857

2599

2469

2231

2118

1050

957

796

2698

2676
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Figuur B2: totaal aantal ongevallen Haarlem 1995-2005 (NB per 2003 worden de parkeerongevallen met uitsluitend materiële
schade in principe niet meer geregistreerd)
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Ernstige slachtoffers bij alcoholongevallen
Het laatste jaar geeft geen groot verschil met 2004, terwijl het jaar 2003 wel weer lager uitviel. Deze relatief lage
aantallen zijn niet representatief om conclusies te kunnen trekken.
geen alcohol wel alcohol,
geen art.8
2000
54
1

art. 8 ww
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2

7
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Figuur B3: aantal ernstige slachtoffers bij alcoholongevallen

Ernstige slachtoffers naar hoofdoorzaak
Opvallend is de toename van het aantal slachtoffers bij verkeerstekens (roodlichtnegatie) in 2005 na vier jaar met
een constant laag aantal. De oorzaak afstand bewaren schommelt in vrij constante beweging.
De oorzaak voorrang/doorgang is na een aanzienlijke stijging in 2004 weer aardig gezakt tot 29.
Ten opzichte van 2004 zijn er veel voetgangerslachtoffers gevallen door foutief oversteken.
De grootste groep slachtoffers komen voort uit het niet voorrang/doorgang verlenen.
verkeerste afslaande
kens
beweging

afstand
bewaren

inhalen plaats o.d.
weg/bocht
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div.
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7
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2

0
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4

0
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0
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8
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1
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6
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Figuur B4: aantal ernstige slachtoffers naar hoofdoorzaak van het ongeval

Ernstige slachtoffers naar botspartner
Opvallend bij deze tabel is de grote toename van het aantal slachtoffers tussen snelverkeer en snelverkeer. Uit
nadere analyse blijkt dat de grote toename vooral zit in de ongevallen met als oorzaak ‘afstand bewaren’.
Daarnaast is het aantal ongevallen tussen snelverkeer en langzaam verkeer na een stijging in 2004 weer een stuk
gedaald.
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snelvk/snel langz.vk/lan snelvk/lang
vk
gz.vk
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39
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14

7

44
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3

1
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2005

26

5

38

1

3

4

3

80

Figuur B5: aantal ernstige slachtoffers naar botspartner
NB. Snelverkeer:
personenauto’s, bestelauto’s, vrachtwagens, etc.
Langzaam verkeer: (brom)fietsers, voetgangers, etc.
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Ernstige slachtoffers naar leeftijd
Zeer opvallend is de stijging in 2005 van het aantal ernstige slachtoffers van 18-24 jarigen. Uit nadere analyse
blijkt dat bijna de helft voor rekening komt van automobilisten die het jaar ervoor slechts één ernstig slachtoffer
kende. Daarnaast zijn er 7 bromfietsslachtoffers in deze leeftijdsgroep, wat nauwelijks een verandering is ten
opzichte van 2004.
Onder de ‘oudere’ verkeersdeelnemer (vanaf 50 jaar) lijkt er een dalende trend ingezet te zijn.
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Figuur B6: Aantal ernstige slachtoffers per leeftijdscategorie

Ernstige slachtoffers naar vervoerwijze
Ook in deze tabel is te zien dat het aantal ernstige slachtoffers onder automobilisten meer dan verdubbeld is. Sinds
vijf jaar is deze groep dan ook weer groter dan het aantal ernstige fietsslachtoffers. Uit nadere analyse blijkt een
direct verband met de groep 18-24 jarigen, maar ook de leeftijdsgroep 25-39 is stijgende.
2005 Bleek voor bromfietsers weer ‘gunstiger’ dan het jaar ervoor waar een grote stijging te zien was.
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Figuur B7: Aantal ernstige slachtoffers naar vervoerswijze
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Bijlage C
Prioriteitenlijst 30 km/uur gebieden
Aantal
hectare
gebied
Centrum
Ramplaan
Zuidwest (zo)
Stationsgebied
Kleverpark
Vondelkwartier (deel)
Koninginnebuurt
Zuidwest (zw)
Zuiderhout / Welgelegen
Delftwijk
Bomenbuurt
Meerwijk
Garenkokerskwartier
Bos en Vaart / (Koninginnebuurt)
Sinnevelt
De Krim
Dietsveld
Zijlweg west/west
Vredenhof
Zijlweg west

84
35
12
25
33
29
13
8
39
39
43
66
19
39
25
14
10
14
6
7

Aantal
Basis
VO
Sluip
busroute Eind *
ongevallen scholen scholen verkeer dóór wijk ranking
per hectare
(over etw)
(‘99-‘03)
1
12
0
4
nee
ja
2
2
1
0
ja
ja
3
10
0
0
nee
nee
4
10
0
0
nee
ja
5
8
2
1
nee
ja
6
7
2
0
nee
ja
7
7
1
0
nee
nee
8
6
1
0
nee
ja
5
5
2
ja
nee
9
10
5
4
1
nee
ja
11
5
3
1
nee
ja
12
5
2
1
nee
ja
13
5
1
1
nee
nee
14
4
1
1
ja
ja
15
4
2
2
nee
ja
4
0
1
nee
nee
16
17
3
1
0
nee
nee
18
3
1
0
nee
nee
19
2
0
0
nee
nee
20
1
0
1
nee
nee

* de nummers van de prioriteitenlijst komen overeen met de nummers op de kaart
NB Het Ramplaan is hoger gerangschikt wegens de effecten van de onlangs genomen maatregelen in Bl’daal.

Haarlem
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1

7
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14
9
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12

stand van zaken april 2006
bestaand 30 km gebied
in voorbereiding
nog in te richten 30 km gebied
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Bijlage D
Prioriteitenlijst gebiedsontsluitingswegen
Aantal
Aantal
ongevallen slachtoffer
(‘99-’03)
ongevallen

Gebiedsontsluitingswegen type A: 50 km/h-wegen:
Korte Verspronckweg in uitvoering
Staten Bolwerk
Verspronckweg
Leidsevaart (tussen Raaksbruggen en Emmabrug)
Zuiderhoutlaan
Kinderhuissingel
Leidsevaart (tussen Schouwtjesbrug en Randwegbrug) in voorbereiding
Gebiedsontsluitingswegen type B: 50 km/h-wegen:
Spaarndamseweg (tussen Industrieweg en Prinsenbrug)
Spaarndamseweg (tussen Zaanenstraat en Industrieweg)
Parklaan (tussen Kenaupark en Kruisweg)
Koudenhorn (vanaf Papentorenvest), Hooimarkt
Eerste Emmastraat
Donkere Spaarne, Koudenhorn (tot Papentorenvest)
Kleverlaan oostelijk deel in voorbereiding
Julianalaan
Jan Gijzenkade (tussen Delftlaan en Rijksstraatweg)
Kampervest
Raamvest
Gasthuisvest
Kampersingel
Groningen-, Betuwe-, Zuiderzeelaan in uitvoering
Jan Gijzenkade (tussen Rijksstraatweg en Vondelweg)
Friese Varkensmarkt
Parklaan (tussen Kruisweg en Jansweg)
Spaarne (tussen Korte Veerstraat en Damstraat)
Parklaan (tussen Jansweg en Hooimarkt)
Vlaamseweg

Gewogen
aantal
slachtoffer
ongevallen
(=*2)

Aantal TOTAAL
UMS
(gewogen
ongevall + ums)
en

Lengte weg

Aantal
ongevalle
n per 100
meter

Aantal
ongevallen
per 100 m
AFGERON
D

Eind
ranking

17
25
85
59
8
19
25

4
7
17
21
1
2
8

8
14
34
42
2
4
16

13
18
68
38
8
17
17

21
32
102
80
10
21
33

150,00
310
1000
820
180
520
925

14
10,323
10,2
9,7561
5,5556
4,0385
3,5676

14
10
10
10
6
4
4

1
2
3
4
5
6
7

146
64
24
50
10
27
52
10
38
13
15
10
11
50
10
3
3
2
11
5

29
13
2
2
2
1
10
2
6
0
1
1
0
7
3
0
0
0
0
0

58
26
4
4
4
2
20
4
12
0
2
2
0
14
6
0
0
0
0
0

117
51
22
48
8
26
42
8
32
13
14
9
11
43
7
3
3
2
11
5

175
77
26
52
12
28
62
12
44
13
16
11
11
57
13
3
3
2
11
5

965
430
175
350
145
400
910
225
830
265
340
270
310
1710
565
170
180
120
670
335

18,135
17,907
14,857
14,857
8,2759
7
6,8132
5,3333
5,3012
4,9057
4,7059
4,0741
3,5484
3,3333
2,3009
1,7647
1,6667
1,6667
1,6418
1,4925

18
18
15
15
8
7
7
5
5
5
5
4
4
3
2
2
2
2
2
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

40

Kruispunt
Houtplein
Spaarndamseweg / Industrieweg
Parklaan / Hooimarkt
Pijlslaan / Leidsevaart in voorbereiding
Zijlweg / Julianalaan
Jan Gijzenkade / Vondelweg
Leidsevaart / Emmabrug in voorbereiding

Aantal ongevallen

42
30
30
18
17
13
13

Aantal slachtoffer
ongevallen

6
11
3
5
2
3
3

Gewogen aantal
slachtoffer ongevallen
(=*2)

12
22
6
10
4
6
6

Aantal UMS TOTAAL
ongevallen (gewogen +
ums)

36
19
27
13
15
10
10

48
41
33
23
19
16
16

Eind
ranking
1
2
3
4
5
6
7
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Bijlage E
Prioriteitenlijst verkeersveiligheid bij basisscholen
Prioriteitenlijst 2004 en verder
School
De Ark
Koorschool Sint Bavo
De Kring
De Wadden
De Ark/Willem v Oranje
Pr.Dr.Gunningschool
Bos en Vaart
De Meer
De Zonnewijzer
De Sateliet
Dr. H. Bavinck
De Poort
Bavo
De Molenwiek
H´mse Montessorischool

Locatie
Velserstraat 17
Westergracht 61
Parklaan 108
Zevenwoudenplantsoen 3
Gen. de la Reystraat 6
Rijksstraatweg 245
Cruquiusstraat 2
Bernadottelaan 144
L. Couperusstraat 2
Alb. Schweitzerlaan 8
Ambachtstraat
Dinkelstraat
Westergracht 3
Haya v. Somerenpad 1
Louise de Collignylaan 3

Buiten de top vijftien
Sint Bavo
H´mse Montessorischool
De Zuidwester
De Peppelaer
Beatrixschool
De Zuiderpolder

Eemstraat 15
Churchilllaan 70
Ohmstraat 2
Leidseplein 33
Blinkertpad 3
Vrijheidsweg 84

Prioriteit
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

riolering ventweg 2005

schoolplein 2003/2004

herstraten Lekstraat 2004
riolering ventweg 2005

mogelijkheid om met
werkzaamheden mee te liften
herstraten Lekstraat 2004
herstraten trottoir 2004
herstraten Pvd Waalstraat 2004
herinrichting plein 2004
schoolplein en omgeving 2003
schoolplein en omgeving 2004

(Lijst uit nota Verkeersveiligheid rond scholen, 2003)

In 2006 wordt een nieuwe lijst opgesteld.
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Bijlage F
Wegcategorisering conform HVVP
Duurzaam Veilig kent richtlijnen om tot de inrichting van de gecategoriseerde wegen te komen. Bij de
inrichting blijkt in praktijk dat de theorie niet altijd één op één toe te passen is. De richtlijnen gelden
daarom als toetsingskader. Daar waar niet aan richtlijnen voldaan kan worden, wordt gemotiveerd
waarom niet en gekozen voor het beste alternatief, waarbij de veiligheid van alle verkeersdeelnemers
voorop staat.
D1 Wegcategorisering
Een belangrijke voorwaarde voor een duurzaam veilig ingericht wegennet is herkenbaarheid. Iedere
weggebruiker moet door een eenduidige vormgeving van essentiële kenmerken herkennen wat de
maximum snelheid is. In het HVVP is Haarlem gecategoriseerd volgens de CROW-methodiek. Het
wegennet is ingedeeld in stroomwegen, gebiedsontsluitingswegen en erftoegangswegen. Deze
categorieën worden in de volgende alinea’s nader toegelicht zoals vastgesteld in het HVVP (maart
2003).
Gebiedsontsluitingsweg 70 km/h
De hoogste snelheid binnen de bebouwde kom is 70 km/h. Deze categorie wordt toegepast op het
laatste deel van de invalsroutes vanaf de A9 (N200 en N205) en op de Westelijke Randweg en
benadert grotendeels de kenmerken van een stroomweg. Er wordt niet geparkeerd er zijn geen
bromfietsers op de rijbaan en geen snelheidsbeperkende maatregelen. In het profiel zijn minimaal 2x2
rijstroken opgenomen. Langzaam verkeer kruist bij voorkeur ongelijkvloers. In Haarlem wordt aan die
voorkeur veelal niet voldaan.
Gebiedsontsluitingsweg type A
Deze wegen zijn bestemd voor doorgaand verkeer en voor verkeer dat de stad in- en uitgaat (extern
verkeer). Het zijn de tangenten en radialen, die deel uitmaken van de hoofdstructuur van de stad. Er is
sprake van vrijliggende fietsvoorzieningen naast de rijbaan (bij voorkeur gescheiden door middel van
berm).
Gebiedsontsluitingsweg type B
Deze wegen hebben een belangrijke functie voor de ontsluiting van een verblijfsgebied. Ze worden
niet gebruikt door wijkvreemd verkeer. In principe zijn deze wegen voorzien van
vrijliggende/aanliggende fietsvoorzieningen. Indien er weinig fysieke ruimte is of wanneer de
intensiteit niet hoger is dan 6.000, kan van de voorkeursinrichting worden afgeweken door
fietsvoorzieningen in stroken toe te passen.
Erftoegangswegen
Alle overige, niet nader op de kaart aangeduide wegen zijn erftoegangswegen. Dit zijn gewone
woonstraten in de wijken en de buurten die reeds zijn of worden ingericht als verblijfsgebied. Deze
erftoegangswegen worden normaliter uitgevoerd als relatief smalle klinkerwegen en hebben geen
aparte voorzieningen voor de verschillende verkeersdeelnemers, met uitzondering voor de voetganger.
D2 Bedrijventerrein
Zoals in HVVP staat.
“M.u.v. de gow’s (zie HVVP) behoren de overige wegen tot het 30 km/u-gebied. Het is natuurlijk
moeilijker dan bij woonstraten de rijsnelheid fysiek af te dwingen, maar daar staat tegenover dat het
zware verkeer vanwege de vele gelijkwaardige kruisingen met onderlinge geringe afstanden vaak niet
harder rijdt dan 30 km-u. De Waarderpolder dient anders te worden ingericht dan een woongebied met
drempels, waarbij rekening gehouden moet worden met de manoeuvreerruimte en belading van zwaar
verkeer.”
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In onderstaande tabel staan de voorkeurscriteria genoemd voor de wegen binnen de bebouwde kom.
Dit houdt in dat in eerste instantie de wegen volgens deze criteria worden ingericht. In de praktijk kan
het zijn dat een inrichting volgens deze criteria niet kan, dan zal worden gezocht naar een nextbestoplossing.
snelheid
bewegwijzering
asmarkering
rijbaanindeling
rijbaanbreedte (excl.
fietsvoorzieningen)

voorrang
verharding
erfaansluitingen
oversteken
bushalte
parkeren
fietsers
bromfietsers
snelheidsbeperkende
maatregelen

GOW type A
50 km/h
ja
ja
ja

GOW type B
50 km/h
nee
nee
nee

ETW
30 km/h
nee
nee
nee

min. 6 m
min. 4,5 – 6,0 m*
(crow 2,75- 3,5 per (crow 2,75- 3,5 per
rijrichting)
rijrichting)
ja
ja
asfalt
asfalt
minimaal
ja
beveiligd bij VRI/rotonde
op wegvakken
buiten rijbaan in havens
op rijbaan

4,5 m

in vakken
vrijliggende paden (met
rijbaanscheiding)
op rijbaan
geen fysieke
(wel flitspalen)

in vakken
paden **
op rijbaan
op kruispunten

*

Indien busroute: 6,0m

**

Uitzondering: fietsstroken bij voorkeur in rood asfalt

nee
open (klinkers)
ja
op wegvakken
op rijbaan
in vakken, op
rijbaan
fietsstraat (op
hoofdfietsroutes)
op rijbaan
ja

Gebiedsontsluitingswegen (ASVV)
 Voorkomen oversteken buiten de daarvoor ingerichte voorzieningen.
 Gelijkvloerse oversteekvoorzieningen voor voetgangers en fietsers worden zoveel mogelijk
gecombineerd met kruispunten.
 Als ergens in een wegvak de oversteekbehoefte groot is, dient een voetgangersoversteek
aangebracht te worden. Bij een rijsnelheid hoger dan 50 km/u of 2x2 rijstroken heeft een
ongelijkvloerse de voorkeur.
Erftoegangswegen (ASVV)
 Bij lage intensiteiten en snelheden zijn speciale voorzieningen voor het oversteken van
voetgangers en fietsers niet vereist.
Plaatsen waar veel wordt overgestoken kunnen geaccentueerd worden. Bijvoorbeeld door een zebra,
kleurverandering, materiaalverandering en /of een verhoogde aanleg. Voor blinden en slechtzienden
die een stok gebruiken, blijft de oversteek dan waarneembaar, terwijl deze geen belemmeringen
oplevert voor rolstoelen, kinderwagens, etc. Een plateau biedt vaak een goede oplossing.
Maatvoering trottoir (APV)
 minimaal een vrije doorloopruimte van 1.50 meter, behalve:
1. in het voetgangersgebied: 0.75 meter.
2. herkenbare routes/voorzieningen, waar concentraties van voetgangers zijn: minimaal 2 meter.
Dit betreft specifiek de Jansstraat/weg en Kruisstraat/weg en in het algemeen routes van en naar
scholen, ziekenhuizen, winkelcentra, openbaar vervoerknooppunten, etc.
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Fietsvoorzieningen conform nieuwe CROW-richtlijnen
Gebiedsontsluitingswegen met vrijliggende fietspaden
Uitvoering
- rijbaanscheiding, dubbele doorgetrokken asstreep
- 2x1 of 2x2 rijstroken
- vrijliggende fietspaden
- indien geen trottoirbanden, onderbroken kantmarkering
Maatvoering - rijbaan (per richting) 2,75 - 3,50 m
(ex markering) - vrije strook
0,60 m
- dubbele asstrook
0,18 m
- fietspad
2,00 - 2,50 m
Gebiedsontsluitingswegen met vrijliggende fietpaden en parkeren langs de rijbaan
Uitvoering
- rijbaanscheiding, dubbele doorgetrokken asstreep
- 2x1 rijstroken
Maatvoering - rijbaan (per richting) 2,75 - 3,50 m
(ex markering) - parkeerstrook
2,20 - 2,50 m
- dubbele asstrook
0,18 m
- fietspad
2,00 - 2,50 m
Gebiedsontsluitingwegen met fietsers op fietsstrook
Uitvoering
- rijbaanscheiding, dubbele doorgetrokken asstreep
- 2x1 rijstroken
- fietsstrook bij voorkeur in rood asfalt
- fietssymbolen aanbrengen
Maatvoering - rijbaan (per richting) 2,75 - 3,50 m
(ex markering) - dubbele asstrook
0,18 m
- fietsstrook
2,00 (1,50) m
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Bijlage G
Evaluatie bromfiets op de rijbaan
Mede naar aanleiding van een bezwaarschrift is in deze bijlage de evaluatie van de maatregel
bromfiets op de rijbaan opgenomen. Een onderzoek door Onderzoek en Statistiek werd in 2001 reeds
verricht. Gezien de relatie met verkeersveiligheid is besloten deze evaluatie in de nota Uitwerking
Verkeersveiligheid op te nemen.
Evaluatie van de maatregel “bromfiets op de rijbaan”
Deze evaluatie bestaat uit drie onderdelen:
1. Ongevalstatistieken
2. Gedragswaarneming (tellingen)
3. Enquête
Ad 1. Ongevalstatistieken
Bij analyse van de ongevalsgegevens wordt gekeken naar het aantal ongevallen met bromfietsers en
naar het soort letsel ten gevolge van de ongevallen. Daarnaast wordt ook gekeken naar het type
ongevallen, dat wil zeggen was het ongeval tussen kruisend verkeer en/of tussen fietser en bromfietser.
Landelijk
(bron AVV 2001: “Evaluatie verkeersveiligheidseffecten bromfiets op de rijbaan”)

Jaar
1999
2000

Aantal
letselongevallen
42.245
37.947

Aantal bromfietsongevallen met
letsel
11.934
9.455

Aantal doden

Aantal
bromfietsdoden
124
120

1.090
1.082

De Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV) heeft in september 2001 de resultaten van het
evaluatieonderzoek bromfiets op de rijbaan bekend gemaakt. Het onderzoek omvat de bebouwde kom
van 19 gemeenten, waaronder ook Haarlem, die tezamen een representatief beeld geven van het
verkeer en de verkeersveiligheid in ons land.
Enkele conclusies:
• Het aantal letsel ongevallen in Nederland in 2000 is met circa 10 procent afgenomen ten opzichte
van 1999;
• De oorzaak van het lagere aantal ongevallen is vooral te vinden bij de ongevallen met voorrang,
doorgang en afstand bewaren.
Gemeente Haarlem
Ongevallen
(bron: d´Ongeval 2001)
Als peiljaar is het gemiddelde van de jaren 1996, 1997, 1998 en 1999 genomen.
Uit de Haarlemse ongevalgegevens is gebleken dat het totaal aantal ongevallen waarbij een of meer
bromfietsers bij betrokken zijn ten opzichte het peiljaar is gedaald met 15,3 % (tabel 1). In 2001 is het
totaal weer iets gestegen, gevolgd door een verdere daling in 2002 en 2003. In 2003 is het aantal
ongevallen ten opzichte van het peiljaar gedaald met 37,5%. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat
bij het registreren van het aantal ongevallen in 2003 niet alle ongevallen met uitsluitend materiële
schade zijn geregistreerd. Dat verklaart ook grotendeels de sterke daling van het aantal UMS in 2003.
Jaar

Totaal ongevallen

%

Dodelijk

%

Letsel

Gem. 1996-1999
305,75
100
1
100 128,75
2000
84,7
1
100
259
82
2001
263
86,0
0
0
96
2002
251
82,1
1
100
101
2003
62,5
0
0
84
191
Tabel 1 Aantal ongevallen waarbij een bromfietser betrokken was

%

UMS

%

100
63,7
74,6
78,4
65,2

176
176
167
150
107

100
100
94,9
85,2
60,8
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Wie?
Wanneer men kijkt naar de botspartners waarmee de bromfietser in aanraking kwam (tabel 2) zijn
vooral de ongevallen met auto´s en de fiets afgenomen. Reden hiervoor kan zijn datgene wat de in
Duurzaam Veilig al werd aangegeven. Wanneer de bromfietser van het fietspad is, heeft de fietser
meer ruimte op het fietspad en ontstaan er minder conflicten tussen fietser en bromfietser. De auto
daarentegen krijgt er een weggebruiker bij, die hij nu beter in het oog heeft.
Jaar
Auto
Vrachtauto
Gem. 1996-1999
200,75
1,75
2000
190
1
2001
2
172
2002
178
1
2003
123
1
Tabel 2 Botspartners met bromfiets

Bus
1,75
2
2
1
1

Motor
1
2
0
1
2

Fiets
42,25
21
33
32
21

Bromfiets
22
19
21
25
18

Voetganger
8,75
3
8
6
5

Overig
18,25
13
16
7
20

Waarom?
Bij een doorkijk naar de oorzaken tussen bromfietser en auto zijn met name de voorrang, doorgang
(afslaand verkeer) en roodlichtnegatie de redenen van de daling (tabel 3). Voor de eerste twee
oorzaken geldt dat een automobilist meer rekening houdt met de bromfietser omdat deze op hetzelfde
wegdeel rijdt. Vóór de maatregel reed de bromfietser op het fietspad. Een auto op dezelfde weg die
rechts- of linksaf sloeg, verwachtte enkel een relatief langzame fietser op het fietspad. De bromfietser,
die een veel hogere snelheid heeft, werd bij het omkijken niet gesignaleerd maar was er bij het afslaan
plotseling wel.
Wat betreft de daling bij de roodlichtnegatie zou het kunnen zijn, dat bromfietsers wel stoppen bij de
verkeerslichten op de weg terwijl ze bij de fietslichten gewoon door rood reden.
Opvallend is de stijging in 2000 van het aantal ongevallen met als oorzaak afstand bewaren. In de
jaren erna is het aantal weer rond het oude niveau. Vermoedelijk hebben de automobilist en de
bromfietser aan elkaar moeten ´wennen´.
Hoewel ook bij de ongevallen tussen bromfietsers en fietsers opmerkelijke daling zit, is er geen
duidelijk beeld waar dat aan ligt. De ongevallen hebben ieder jaar weer zeer uiteenlopende oorzaken.
Jaar

Stopteken/roodlicht
negeren

Afstand
bewaren

Voorrang/doorgang

Overig

109,5
70
81
83
55

54,5
69
69
63
49

Gem. 1996-1999
26,5
10,25
2000
19
32
2001
10
12
2002
22
10
2003
13
6
Tabel 2a Hoofdoorzaak tussen auto en bromfiets

Waar?
In tabel 3 kan men zien dat de ongevallen op kruisingen in een golvende beweging is gedaald en dat
op de wegvakken na een flinke stijging ook een dalende lijn wordt geconstateerd.
Kruising
%
Wegvak
%
Jaar
Gem. 1996-1999
191,5
100 114,25
100
2000
66,3
132
115,5
127
2001
146
76,2
117
102,4
2002
160
83,6
91
79,6
2003
105
54,8
86
75,3
Tabel 3 Plaats op de weg van ongevallen met bromfietsers
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Slachtoffers
Ook het totaalaantal slachtoffers bij de bromfietsongevallen is sterk afgenomen. In het peiljaar was er
nog een gemiddeld aantal van 129,5 slachtoffers, terwijl dit aantal in 2000 daalde naar 85. Dit betekent
een daling van 34,4%. Deze afname heeft betrekking op alle categorieën: verkeersdoden,
ziekenhuisgewonden en overige gewonden.
Daarnaast zijn ook flinke dalingen te zien bij automobilisten, fietsers en voetgangers. In deze evaluatie
wordt hier verder niet op ingegaan.
Auto Vrachtauto
Jaar
Gem. 1996-1999
141
1
2000
133
2
2001
88
3
2002
101
3
2003
120
3
Tabel 4 Aantal slachtoffers

Motor

Bromfiets

Fiets

Voetganger

Overig

23,25
11
25
20
11

129,5
85
87
97
88

151,75
105
121
109
132

36,75
26
19
31
16

0,5
0
1
2
2

Conclusie gemeente Haarlem
• Ten opzichte van het peiljaar is er vier jaar na invoering van de maatregel een daling van het
aantal bromfietsongevallen te zien van 37,5 procent.
• Het aantal letselongevallen is gedaald met 34,8 procent.
• Vooral de ongevallen met automobilisten en fietsers is afgenomen.
• Het aantal slachtoffers is gedaald van 129,5 (peiljaar) naar 88 in 2003.
Uit bovenstaande cijfers blijkt dat de invoering van de maatregel bromfiets op de rijbaan in de
gemeente Haarlem eveneens heeft geleid tot een daling van het aantal ongevallen met bromfietsers en
het aantal slachtoffers onder de bromfietsers.

Ad 2. Gedragswaarnemingen
Bij gedragswaarneming wordt vooral gekeken naar:
 de naleving (visueel) van de maatregel;
 snelheden ook in vergelijking met overig verkeer;
 de positie van de bromfietser op de rijbaan (visueel)
In Haarlem zijn er alleen in verband met de naleving metingen verricht.
Steekproefsgewijs is er op een aantal plaatsen op verschillende tijdstippen de aantallen bromfietsers
geteld die op de rijbaan respectievelijk het fietspad rijden. De weggedeelten waar gemeten is bestaan
uit een of meerdere rijbanen met een naastgelegen fietspad (waar de bromfietsers niet mogen rijden).
Hieronder volgt een korte uiteenzetting van de tellingen.
Telling: donderdag 15 februari 2001
Lokatie
Rijkstraatweg
Oudeweg
Fonteinlaan
Europaweg
Totaal

richting noord
richting zuid
richting oost
richting west
richting noord
richting zuid
richting oost
richting west

7.30-12.30 uur
Op fietspad
28
43
10
10
20
16
34
21
182

Op rijbaan
27
38
10
8
13
18
16
17
147

In februari 2001 (ruim 1 jaar na invoering van de maatregel) rijdt ruim 44% van de bromfietsers op de
rijbaan. De meerderheid (55,3%) reed op de aan dezelfde weg gelegen fietspaden. Uit deze telling
blijkt dat de verkeersmaatregel in Haarlem op de gemeten locaties slecht wordt nageleefd. Echter, het
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betreft geen representatief beeld. Specifiek is gekozen voor een aantal locaties waarbij voor invoering
van de maatregel enige twijfel bestond om de bromfietser naar de rijbaan te verwijzen. Met name de
Fonteinlaan en de Europaweg hebben meer dan één rijbaan en hoge intensiteiten autoverkeer. Voor de
Rijksstraatweg geldt dat het een ´gewone´ weg is waar de bromfietser zonder enige twijfel op de
rijbaan kan rijden. Toch kunnen we zien dat ook daar meer dan de helft nog voor het fietspad kiest.
De oorzaken voor bovengenoemde kunnen verschillende oorzaken zijn. De aanwijzing voor de
bromfietser naar de rijbaan kan onduidelijk zijn, maar het kan ook zijn dat de bromfietser zich op die
weggedeelten veiliger op het fietspad voelt dan op de rijbaan. Maar ook dat het meer opschiet omdat je
makkelijker door rood rijdt op een fietspad en je niet tussen rijen voor het verkeerslicht wachtende
auto’s hoeft te manoeuvreren.
Een half jaar na invoering van de maatregel ‘Bromfiets op de Rijbaan’ is er door het marktonderzoeksinstituut NIPO een
onderzoek gedaan naar het gedrag en de meningsvorming onder bromfietsers. Enkele uitkomsten van dat onderzoek waren:
- Van de waargenomen bromfietsers hield 77% zich aan BOR. De overige 23% reed op het fietspad terwijl ze op de rijbaan
hadden moeten rijden.
- De maatregel is onder de bromfietsers goed bekend. Van de ondervraagden wist 96% te vertellen wat de
maatregel in hield, 4% kon dit niet.
- Circa de helft (52%) van de bromfietsers oordeelt negatief over de invloed van BOR op de verkeersveiligheid. Neutraal
oordeelt 23%, de overige 26% oordeelt positief.
- Jongeren onder de 20 zijn beter op de hoogte en vinden vaker dat BOR in de praktijk meevalt. Voor 40-plussers geldt het
omgekeerde.
Met de bekendheid van de maatregel lijkt het goed te zitten. Bij het wel of niet juist naleven spelen oorzaken en overwegingen
als kennis van de uitzonderingen, duidelijkheid van de verkeerssituaties, twijfel over de maatregel en verwachtte pakkans bij
overtreding.

Ad 3. Enquête
In januari 2001 is er door de afdeling Statistiek en Onderzoek een enquête gehouden onder de
bromfietsers (een straatenquête) en onder de Haarlemse bevolking. (een telefonische enquête).
In de enquête wordt onder meer nagegaan of de (bromfietsende) Haarlemmers van de maatregel
hebben gehoord en of zij weten wat deze maatregel betekent. Verder wordt nagegaan of zij van
mening zijn dat de maatregel een verbetering van de verkeersveiligheid betekent en of eventueel
situaties zijn op het Haarlemse wegennet die onduidelijkheden of problemen opleveren met betrekking
tot deze maatregel.
Uit de uitkomsten van de straatenquête blijkt onder meer dat 91% van de bromfietsers van de
maatregel heeft gehoord en de betekenis kent; 5% van hen kent de maatregel wel, maar weet niet wat
het betekent. Slechts 4% heeft nog nooit van de maatregel gehoord.
Met betrekking tot de verkeersveiligheid is 62% van de bromfietsers van mening dat de situatie voor
hen onveiliger is geworden met de nieuwe maatregel. Een grote meerderheid (73%) vindt dat de
veiligheid voor de fietser is verbeterd.
Voor wat betreft de naleving van de maatregel zegt 70% van de ondervraagde bromfietsers zich
daaraan te houden; men rijdt dus op de rijbaan en daar waar het verplicht is maakt men gebruik van
het fietspad. 26% doet dit niet en 4% houdt zich er soms wel, soms niet aan.
Daarnaast blijkt dat het aantal vrouwelijke en oudere bromfietsers dat zich houdt aan de maatregel
groter is dan onder de mannelijke en jongere (15 – 18 jaar) bromfietsers.
Verder zegt ruim 45% van de ondervraagden situaties op het Haarlemse wegennet te kennen waar
problemen en/of onduidelijkheden zijn met betrekking tot deze maatregel. Als voorbeelden worden
genoemd onder meer de Rijksstraatweg, de Schipholweg en op kruispunten in het algemeen.
In de telefonische enquête zijn in principe dezelfde vragen aan de Haarlemse bevolking voorgelegd als
in de straatenquête aan de bromfietsers. 90% van de geïnterviewde Haarlemmers heeft van de
maatregel gehoord en weet wat het betekent. 6% heeft er van gehoord maar kent de betekenis niet,
terwijl 4% er nooit van gehoord heeft.
Verder vindt 63% van de Haarlemmers dat de situatie voor de bromfietser onveiliger is geworden,
terwijl 84% van mening is dat de verkeersveiligheid voor de fietser met de maatregel is verbeterd.
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Het blijkt dat Haarlemmers meer dan bromfietsers denken dat de maatregel wordt nageleefd. 14% zegt
dat de maatregel helemaal wordt nageleefd (29% zegt meestal wel). Daartegenover is 15% van
mening dat de maatregel meestal niet wordt nageleefd door de bromfietsers.
Het percentage Haarlemmers dat wegen kent waar zich problemen en/of onduidelijkheden voordoen
met betrekking tot de maatregel is veel lager (30%) dan in de straatenquête (namelijk 46%) Locaties
die meerdere keren genoemd worden zijn de Prins Bernhardlaan, Rijksstraatweg, Europaweg en de
Schipholweg.

Bezwaarschrift
Naar aanleiding van het besluit tot invoering van de maatregel heeft de Fietsersbond, afd. Haarlem e.o.
een bezwaarschrift ingediend. De commissie Beroep- en Bezwaarschriften heeft haar advies over het
bezwaarschrift aangehouden tot B&W een nieuw besluit hebben genomen over de maatregel
“Bromfiets op de rijbaan”. Dit nieuwe besluit zal worden genomen na evaluatie van voornoemde
maatregel, waarbij ook de mening en de bezwaren van de Fietsersbond worden betrokken. Na het
nieuwe besluit (of indien daartoe anderszins aanleiding is), zal de Fietsersbond meedelen of de
behandeling van het bezwaarschrift moet worden voortgezet.
Nader ingaand op de inhoud van de bezwaren merk het College het volgende op.
1. De Fietsersbond is van mening dat de in de nota “Bromfiets op de rijbaan conform de CROWrichtlijnen” (VV99/2483) opgenomen uitzonderingen niet conform deze CROW-richtlijnen zijn.
Onze reactie op dit bezwaar is als volgt. Er zijn in voornoemde nota enkele uitzonderingen op de
maatregel opgenomen; daar dit meerdere en verschillende soorten uitzonderingen betreffen en de
Fietsersbond niet aangeeft op welk(e) uitzondering(en) het bezwaar betrekking heeft, kunnen wij
alleen in algemene bewoordingen op dit onderdeel van het bezwaar ingaan.
Wij zijn van mening dat de in de nota opgenomen uitzonderingen geheel conform de CROWrichtlijnen zijn. In die gevallen waarin een uitzondering is gemaakt, heeft deze uitzondering
namelijk betrekking op locaties/wegen waarvan wij van mening zijn dat de veiligheid van de
bromfietser op het fiets/bromfietspad beter gewaarborgd is dan op de rijbaan. Dat is ook de
strekking van de CROW richtlijnen.
Overigens zijn de CROW-richtlijnen niet dwingend opgelegd, de gemeente mag (heel in het
algemeen gezegd) binnen de wettelijke kaders een eigen beleid ontwikkelen. Eigen beleid betekent
in dit geval dat de gemeente, daar waar zij het nodig vindt in het kader van de verkeersveiligheid,
een andere toepassing mag geven aan de richtlijnen van het CROW. Verder blijkt in de praktijk
dat gemeenten onderling een zeer van elkaar verschillend uitzonderingsbeleid voeren daar goede
richtlijnen met betrekking tot deze uitzonderingen ontbreken. De uitzonderingen houden wij in
stand.
2. De Fietsersbond is verder van mening dat het door het college van B&W genomen besluit
betreffende de bekendmaking van de nieuwe verkeersmaatregel, onvoldoende gemotiveerd is. De
gebrekkige motivering heeft volgens de Fietsersbond betrekking op de fietspaden die aangewezen
worden als fiets/bromfietspad. Deze hadden volgens de Fietsersbond in het besluit, in de nota
“Bromfiets op de rijbaan conform de CROW-richtlijnen” (kenmerk VV/2483), dan wel in de
Stadskrant moeten worden opgesomd daar het een uitzondering betreft op de maatregel “bromfiets
op de rijbaan”. De wegen of situaties waar uitzondering wordt gemaakt op de maatregel zullen
alsnog worden opgesomd in een verkeersbesluit.
3. Tenslotte is de Fietsersbond van mening dat zij onvoldoende in de gelegenheid is gesteld om op de
in genoemde nota voorgestelde uitzonderingen op “bromfiets op de rijbaan” te reageren.
Wij zijn echter van mening dat de Fietsersbond daarvoor voldoende in de gelegenheid is gesteld.
Op 30 september 1999 heeft de afdeling Verkeer en Vervoer overleg gehad met de Fietsersbond
en de politie Kennemerland, district Haarlem. Bovendien heeft de Fietsersbond tijdens de
vergadering van de commissie Stadsbeheer van 18 november 1999 ingesproken in welke
vergadering de nota werd besproken.
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Bijlage H

Thema 3: Invulling in overleg met partners. Voorkeur is de herhaling van de themakeuze 2006: Op OWN de combinatie
snelheidsgedrag op 30 en 50 km-wegen en verantwoord oversteken. Op HWN combinatie afstand houden en rechts rijden.
HWN: ook aandacht voor interactie tussen personen- en vrachtverkeer.
Thema 5: Doel is de verhoging van het risicobewustzijn van de dode hoek-problematiek bij voetgangers en (brom)fietsers
van 4-18 jaar en 55+. Loopt via doelgroepgerichte media-inzet.
Thema 7: VVN is verantwoordelijk voor inhoud en vormgeving voorlichting op landelijk en regionaal niveau. De
voorlichting wordt gecombineerd met de actie ‘Op voeten en fietsen naar school’.
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