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Structuurvisie openbare ruimte 

Haarlem 2040 Groen en Bereikbaar 
 
Hierbij treft u de hoofdlijn aan van de Structuurvisie openbare ruimte Haarlem 2040: Groen en 
Bereikbaar. In 2012 is al uitgebreid geparticipeerd over de Structuurvisie openbare ruimte. Het 
college wil in april 2017 de stad, de regio en andere belanghebbenden laten zien hoe de inbreng is 
verwerkt tot wat we in de structuurvisie noemen de hoofdkeuzes.  
 
Met dit overzicht willen we u informeren en opnieuw betrekken. We laten u zien waarom een 
Structuurvisie openbare ruimte belangrijk is, welke keuzes er worden voorgesteld en waarom. En wat 
leveren deze keuzes de stad op? 
 
De structuurvisie kijkt vooruit tot 2040. Dit betekent dat de benoemde keuzes niet van vandaag op 
morgen zijn gerealiseerd. Het betekent wél dat we ons voorbereiden op toekomstige ontwikkelingen 
en de keuzes die we daarbij willen maken. Dit doen we wederom graag samen met de stad.  
 
In het eerdere participatietraject is getekend en gediscussieerd. De uitkomsten van die fase zijn voor 
een deel verwerkt in het stuk dat nu voorligt en ze zijn ook terug te vinden in de participatienota uit 
2013. Het college nodigt u van harte uit (opnieuw) te reageren: is de structuurvisie naar uw mening 
compleet genoeg? Heeft u suggesties ter verbetering? Zijn de voorgestelde projecten naar uw 
mening een goede uitwerking van de visie?  
 
Op de website treft u vanaf 24 maart 2017 alle informatie aan en heeft u de www.sorhaarlem.nl 
mogelijkheid om te reageren. Wilt u alvast de gehele Structuurvisie openbare ruimte inzien, dan 
verwijzen wij u graag naar; https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Besluitenlijst-
BenW/2017/07-maart/10:00 . 
 

  

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Besluitenlijst-BenW/2017/07-maart/10:00
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Besluitenlijst-BenW/2017/07-maart/10:00
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Waarom een Structuurvisie openbare ruimte? 
Om de vraag ’waarom een Structuurvisie openbare ruimte’ te kunnen beantwoorden, moet eerst 
duidelijk zijn wat een Structuurvisie openbare ruimte eigenlijk is. Elke gemeente is wettelijk verplicht 
om een langetermijnvisie te hebben over de inrichting van de stad. Haarlem heeft al een 
structuurvisie waarin de bebouwde omgeving centraal staat. Hoe de openbare ruimte er in de 
toekomst uit zou moeten zien, is nog niet vastgelegd. Dat doen we met deze Structuurvisie openbare 
ruimte. 

Haarlem wil de huidige kwaliteit en beleving van de openbare ruimte behouden, en voor de 
toekomst verbeteren. Groen en bereikbaarheid zijn hierin belangrijk. We willen veel maar de ruimte 
is beperkt. Er moeten dan ook prioriteiten worden gesteld en keuzes gemaakt. De keuzes die we in 
de structuurvisie voorleggen moeten leiden tot een aantrekkelijke, gezonde en bereikbare stad. Een 
stad met een openbare ruimte waarin het prettig verblijven is en die bewoners en gebruikers van de 
stad verbindt met elkaar, het buitengebied en de natuur. 

Haarlem groeit in inwoneraantal en merkt dat het aantal claims op de openbare ruimte toeneemt. 
Zowel onder als boven de grond nemen de eisen van de verschillende gebruikers toe. Aparte 
busbanen, meer fietsers, meer water, meer groeiruimte voor bomen en gescheiden afvalinzameling 
zijn voorbeelden die meer druk op de openbare ruimte leggen. Daar komt de komende jaren de 
opgave van de klimaatsverandering bij. Extremere temperaturen en heviger regenbuien vragen ook 
om aanpassing van de openbare ruimte. En dat alles in een openbare ruimte waarvan het 
oppervlakte niet zal toenemen, maar waar wel meer mensen komen wonen.  

Haarlem heeft tot nu toe veel beleid gemaakt waarbij steeds één aspect centraal staat, zoals 
voldoende ruimte voor voetgangers, fi etsers, groen en speelruimte voor kinderen. De optelsom van 
al die aparte beleidswensen leidt tot zogenoemde normconcurrentie. Dit wil zeggen dat door de 
schaarse ruimte in de stad de randvoorwaarden van verschillende beleidsterreinen elkaar in de weg 
zitten.  

Kortom, onze stad heeft behoefte aan een integrale visie op de openbare ruimte, waarbij de claims 
op die openbare ruimte onderling worden afgewogen en dat er vooraf - nu dus -, heldere keuzes 
worden gemaakt over het gebruik van de openbare ruimte. Daarom de Structuurvisie openbare 
ruimte 
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Wat voor stad wil Haarlem zijn?  
Haarlem wil graag een groene en bereikbare stad zijn waar je prettige kunt verblijven. Als hoofdkoers 
is dan ook benoemd ’het behouden en ontwikkelen van een stedelijk hoogwaardig woonmilieu’. De 
hoofdkoers valt uiteen in de volgende vier doelen:  

• Een aantrekkelijke stad  
• Een gezonde/sociale stad  
• De rol van Haarlem in de regio 
• Een bereikbare stad 

Om deze doelen te bereiken staat Haarlem voor een aantal opgaven. 

De aantrekkelijke stad 
De openbare ruimte vervult een belangrijke rol in de aantrekkelijkheid van een stad. Haarlem wil de 
kwaliteit van haar openbare ruimte graag versterken. Kwaliteit toevoegen maakt voor bewoners en 
gebruikers van de stad dat het nog prettiger wordt elkaar in de openbare ruimte te ontmoeten. Om 
dit te bereiken houden we rekening met bijvoorbeeld de vraag hoe de groeiende woningvraag kan 
worden opgevangen. Ook de aanwezigheid van water en groen is een belangrijk aandachtspunt. 
Natuur in en rond de stad moet worden versterkt, net zoals de historische routes die zorgen voor een 
goede verbinding met de omgeving. Tenslotte willen we levendige stadsstraten, waar het stedelijk 
leven centraal staat. 

De gezonde en sociale stad 
Veiligheid is een belangrijk thema als het gaat over een gezonde en sociale stad. In een gezonde en 
sociale stad kunnen mensen langer thuis blijven wonen en zich makkelijker verplaatsen in de stad. 
Daarnaast wordt klimaathinder en milieubelasting door verkeer tegengegaan. Zaken die voorop staan 
als we willen werken aan de gezonde en sociale stad zijn de aanwezigheid van groen voor een groter 
welzijn van de bewoners en de gebruikers van de stad. Jong en oud moeten de openbare ruimte 
kunnen gebruiken die klimaatbestendig is.  

De rol van Haarlem in de regio 
Haarlem is onderdeel van de Metropoolregio Amsterdam. De verschillende steden binnen dit gebied 
vullen elkaar aan en zorgen samen voor een sterke internationale en economische positie, die de 
hele regio een duurzame welvaart biedt. Dit vraagt om een goede bereikbaarheid in de regio. Dit is 
niet alleen belangrijk voor bijvoorbeeld het woon-werkverkeer, maar ook voor een goede spreiding 
van toerisme en voor voorzieningen van onze inwoners. Aandachtspunten zijn dan ook de regionale 
bereikbaarheid met (een combinatie van) verschillende vervoersmiddelen, de verandering in de 
Haarlemse economie van traditioneel naar start-ups, maar ook het versterken van Haarlem als 
bezoekstad en vandaaruit de potentie voor toerisme benutten.   
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De bereikbare stad 
Het aantal inwoners groeit en ook in de regio zijn de verkeersstromen toegenomen. Haarlem wil toch 
goed bereikbaar blijven. Specifieke opgaven liggen dan ook in het goed afwikkelen van deze 
verkeerstromen. Denk aan het groeiend aantal fietsers, de doorstroming van het openbaar vervoer 
en de afwikkeling van autoverkeer. Maar ook moet worden gezorgd voor een goede bereikbaarheid 
van de binnenstad en het beheersen van de parkeerdruk. 
 

 

(Bovenstaande foto en voorkant bron: Michel Campfens) 
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Haarlem in zones 
De opgaven waar Haarlem voor staat zijn duidelijk. De vraag is vervolgens welke keuzes er gemaakt 
moeten en kunnen worden om ervoor te zorgen dat alles op die relatief beperkte ruimte blijft 
passen. De verschillende opgaven vragen om maatwerk, waarbij de oplossing kan verschillen per plek 
in de stad. Daarom onderscheiden we de stad in drie zones: de binnenstad, het centraal stedelijk 
gebied en het stedelijk gebied. In de ene zone kan bijvoorbeeld, vanwege de specifieke kenmerken, 
de fietser meer prioriteit krijgen dan het openbaar vervoer of vice versa. 

 

De binnenstad  
De historische binnenstad heeft zich door de tijd heen ontwikkeld tot een echt stadscentrum met de 
daarbij behorende voorzieningen. De openbare ruimte is krap en fi jnmazig. Er is veel open water in 
de vorm van een rivier, grachten en singels. Traditioneel is er in de historische binnenstad weinig 
groen. Het belangrijkste park is de Bolwerken, hier staan de meeste bomen van de binnenstad. De 
binnenstad is door haar centrale positie goed bereikbaar voor voetgangers en fi etsers, het autobezit 
is laag. Met een uitgebreid en gevarieerd winkelbestand en cultuuraanbod voelen toeristen zich hier 
welkom.  
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Het centraal stedelijk gebied  
Het centraal stedelijk gebied omvat de buurten op loopafstand van de binnenstad. Hier vindt onder 
druk van de populariteit van de binnenstad, een verandering plaats. Er vestigen zich meer bewoners 
en nieuwe gebruikers, zoals creatieve ondernemers en start-ups. Deze transformatie biedt kansen 
voor nieuwe woningen, nieuwe voorzieningen 
en de ontwikkeling van een nieuwe economie. 
Het resultaat is een gemengd stedelijk milieu 
waar wordt gewoond, gewerkt en gerecreëerd. 
Ook in deze wijken is veelal sprake van een 
compacte openbare ruimte met weinig parken, 
water en bomen. Het belangrijkste groen van 
het centraal stedelijk gebied ligt langs de 
randen, zoals de Bolwerken, Haarlemmerhout 
en Schoterveenpolder. 

Het stedelijk gebied  
Buiten het centraal stedelijk gebied en vlak tegen het buitengebied aan, liggen de jongste wijken, 
zowel voor- als naoorlogs. In de vooroorlogse wijken is de hoeveelheid openbare ruimte al ruimer 
dan direct rond het centrum. De wijken beschikken over voldoende groen en parken. Op straat blijft 
het zoeken naar de juiste balans tussen de 
verschillende functies. De naoorlogse wijken 
kenmerken zich in het algemeen door weinig 
menging van woon- en werkfuncties. Dit is 
zichtbaar in de aparte woon-, werk- en 
winkelgebieden. Op straat is er meer ruimte 
voor groen, bomen, spelen en parkeren. Doordat 
deze wijken aan de rand van de stad liggen, kun 
je snel in het buitengebied en de regio komen. 
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Kiezen voor later 
Om de aantrekkelijke, gezonde, sociale en bereikbare stad in de regio te blijven, ook in de toekomst, 
moeten we kiezen. Haarlem maakt twaalf hoofdkeuzen. De eerste hoofdkeuzen richten zich op de 
kwaliteit van de openbare ruimte. Hiervoor is het nodig de mobiliteit duurzaam anders te regelen. Dit 
komt dan ook terug in de overige hoofdkeuzen. 
 

• Haarlem kiest voor verblijfskwaliteit 
• Haarlem kiest voor recreatieve mogelijkheden en routes 
• Haarlem kiest voor ruimte voor stadsnatuur 
• Haarlem kiest voor gezonde straatbomen 
• Haarlem kiest voor klimaatbestendigheid 
• Haarlem kiest voor ruimte voor de voetganger en kwaliteit voor de looproutes 
• Haarlem kiest voor de fiets binnen de stad 
• Haarlem kiest voor duurzame mobiliteit 
• Haarlem kiest voor de auto te gast in het centraal stedelijk gebied 
• Haarlem kiest voor het versterken van de HOV-corridor 
• Haarlem kiest voor ketenmobiliteit 
• Haarlem kiest voor bundelen op de grote ring 

Haarlem kiest voor verblijfskwaliteit  
Mensen wonen, werken en verblijven graag in Haarlem. De openbare ruimte speelt daarin een 
belangrijke rol. Een goede verblijfskwaliteit staat daarom centraal bij het nemen van beslissingen 
over die openbare ruimte. Dit maakt dat bewoners zich thuis voelen, dat ondernemers zich hier graag 
vestigen en dat bezoekers er met plezier gebruik van maken.  

Haarlem kiest voor recreatieve mogelijkheden en routes  
De openbare ruimte is er niet alleen om je in te verplaatsen maar is er ook voor recreatief gebruik. 
Daarom kiest Haarlem voor een openbare ruimte waarin je goed kan recreëren (lopend, spelend, 
fietsend, varend).  

Haarlem kiest voor ruimte voor stadsnatuur  
Haarlem kiest ervoor de aanwezige biodiversiteit te behouden en de ecologische potenties verder te 
versterken. Natuur krijgt meer mogelijkheden in de bebouwde omgeving door er bij bouw- of 
ontwikkelprojecten nadrukkelijk rekening mee te houden. 
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Haarlem kiest voor gezonde straatbomen  
Bomen leveren op verschillende manieren een belangrijke bijdrage aan het welzijn en de gezondheid 
van Haarlemmers en aan de kwaliteit van de openbare ruimte. Een gezonde boom heeft onder de 
grond veel ruimte nodig en voldoende afstand tot de gevels. Extra maatregelen worden genomen om 
de groeiomstandigheden te verbeteren. Ook kiezen we in de stad voor een hoofdbomenstructuur, 
waar bomen tot volle wasdom komen en – bij wijze van spreken – minimaal tachtig jaar oud kunnen 
worden. 

Haarlem kiest voor klimaatbestendigheid  
Met de toenemende regenval moeten we de pieklasten kunnen verwerken. Daarom vergroten we de 
bergingscapaciteit van het watersysteem. Haarlem wil dit doen met een fijnmazig netwerk van 
watergangen en het afkoppelen van regenwater. Waar mogelijk zal het regenwater in de bodem 
worden geïnfi ltreerd, of tijdelijk worden geborgen in het straatprofi el of een verdiept veldje, zodat 
het water na het overtrekken van de regenbui alsnog kan worden afgevoerd.  

 

Haarlem kiest voor ruimte voor de voetganger en kwaliteit van de looproutes  
Haarlem wil inwoners en bezoekers verleiden om in de binnenstad en het centraal stedelijk gebied 
meer te gaan lopen. Behalve fysieke ruimte op de trottoirs betekent dit ook iets voor de kwaliteit van 
de loopomgeving. Die moet aangenaam zijn. Dit speelt vooral langs de stadsstraten en rond 
voorzieningen en parken in de rest van de stad.  

Haarlem kiest voor de fiets in de stad  
Uit oogpunt van gezondheid, duurzaamheid en effi ciënt ruimtegebruik zet Haarlem in op het  
gebruik van de fi ets als belangrijkste vervoermiddel binnen de stad. De fi etspopulatie zal de  
komende jaren meer divers worden en op centrale plekken in de stad zal het fi etsverkeer fl ink 
groeien. Fietsverkeer stimuleren betekent niet alleen oog hebben voor verkeerskundige aspecten als 
breedte van fi etspaden, veiligheid, wachttijden bij verkeerslichten en dergelijke maar vraagt ook te 
kijken naar een aangenamere omgeving voor een kwetsbare gebruiker als de fi etser.  

Haarlem kiest voor duurzame mobiliteit  
Om de stad goed toegankelijk te houden en de leefbaarheid te vergroten wil Haarlem aanzetten tot 
een verandering van de keuze voor een vervoermiddel. In de stad de auto gebruiken, blijft natuurlijk 
mogelijk, maar de prioriteit ligt bij andere vervoersmiddelen.  
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Haarlem kiest voor de auto te gast in het centraal stedelijk gebied  
Haarlem wil haar profi el als bezoekstad versterken en de leefbaarheid en aantrekkelijkheid  
van de wijken rond de binnenstad verbeteren. In het centraal stedelijk gebied, dat in omtrek wordt 
vergroot, is de auto te gast en zijn verkeersintensiteiten en snelheden beperkt. 

  

Haarlem kiest voor het versterken van de HOV-corridor  
Met een hogere frequentie en verlenging van bestaande lijnen wil Haarlem het OV-gebruik in de 
regio stimuleren. Over het spoor zou naast de trein ook een lightrailverbinding met de regio moeten 
komen. Verder kiest Haarlem voor een vrije HOV-doorgang door de stad om een snelle en 
betrouwbare doorstroming van het openbaar vervoer mogelijk te maken. 

Haarlem kiest voor ketenmobiliteit  
Combineer de vervoerssystemen en netwerken die er al zijn. Om de autonetwerken binnen de stad 
te ontlasten, kiest Haarlem voor het versterken van ketenmobiliteit. Ketenmobiliteit betekent dat 
reizigers tijdens hun reis op een snelle en gemakkelijke manier de fiets, het openbaar vervoer en de 
auto kunnen combineren. Het stedelijk autonetwerk heeft, zeker in de spits, te maken met een 
groeiende piekbelasting. Het is daarom belangrijk dat mensen worden verleid andere vormen van 
vervoer te kiezen.  

Haarlem kiest voor bundelen op de grote ring  
In het belang van de regionale bereikbaarheid en de leefbaarheid in de stad wil Haarlem het 
doorgaande autoverkeer op de zuidelijke ring, de Randweg en de A9 bundelen. Om dit mogelijk te 
maken en tegelijkertijd de ruimtelijke kwaliteit van het Houtplein en omgeving, én de relatie tussen 
Haarlem en de Haarlemmerhout te versterken, is de aanleg van de Kennemertunnel tussen de 
Schipholweg en de Dreef noodzakelijk. Deze investering schept de ruimte om met name de Dreef, 
Kamperlaan, Paviljoenslaan en Buitenrustbruggen te ontlasten van doorgaand verkeer en 
voetgangers, fi etsers, openbaar vervoer, water en groen hier voorrang te geven.  
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Hoe gaan we in de praktijk kiezen?  
Schaarste aan openbare ruimte kan leiden tot concurrentie tussen verschillende beleidswensen. In 
een eerdere fase van de Structuurvisie openbare ruimte zijn samen met de stad de wensen in de 
openbare ruimte geïnventariseerd en zijn de knelpunten in beeld gebracht. De vraag is nu; hoe weeg 
je de verschillende ruimteclaims tegen elkaar af?  
 
Water en groen 
Voorop staat dat we water en groen willen beschermen.  
 
Mobiliteit 
In 2016 is een afwegingskader duurzame mobiliteit vastgesteld. Voor een goede regionale 
bereikbaarheid zet Haarlem in op een beter hoogwaardig openbaar vervoer door de stad en op 
regionale autoverbindingen om de stad heen. Voor het verkeer binnen de stad stellen we een 
prioritering van belangen tussen de verschillende vormen van mobiliteit voor. De prioritering is als 
volgt: 
 

• Het belang van de voetgangers; veilige en comfortabele voorzieningen 
• Het belang van de (elektrische) fiets als primair vervoersmiddel 
• Het belang van het openbaar vervoer 
• Het belang van het lokale gebruik van de auto en overig gemotoriseerd verkeer 

 
Objecten 
Naast dit afwegingskader gericht op mobiliteit is er ook een afwegingskader nodig voor de belangen 
van de stilstaande ‘objecten’ in de openbare ruimte zoals bijvoorbeeld bomen, bermen, geparkeerde 
auto’s, afvalcontainers. Maatwerk is hier het sleutelwoord. Zo is de oppervlakte, maar ook de mate 
van dubbelgebruik van de situatie ter plekke, bepalend voor de invulling.  
 
Uitgangspunt is dat bij elk concreet project een zelfde werkwijze wordt toegepast om te komen tot 
de uiteindelijke invulling, waarbij de vastgestelde prioritering wordt gevolgd. Alleen indien goed 
gemotiveerd, kan hiervan worden afgeweken.  
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Vertaling keuzes in themakaarten en sleutelprojecten 
Op twee manieren is inzichtelijk gemaakt wat de hoofdkeuzes uit de Structuurvisie openbare ruimte 
betekenen voor de stad. Zo is er van elke gewenste structuur zoals bijvoorbeeld groen, water, de fi ets 
of autoverkeer een themakaart gemaakt. Daarnaast is op een aantal specifi eke plekken in de stad 
een verbetering van bijvoorbeeld het bomennetwerk of fietsnetwerk gekoppeld aan een verbetering 
van de openbare ruimte. Dit noemen we de Sleutelprojecten. 

Sleutelprojecten  
Sleutelprojecten zijn projecten waarin verschillende hoofdopgaven samenkomen en een ruimtelijke 
vertaling krijgen. De meeste sleutelprojecten hebben een onderlinge samenhang, waarbij ze elkaar 
versterken. Ook zijn ze van belang voor de hele stad. Naast een stedelijke betekenis straalt de  
kwaliteitsverbetering ook af op de omliggende wijken. Een aantal sleutelprojecten is nieuw, andere 
zijn al vastgesteld beleid en worden door de Structuurvisie openbare ruimte opnieuw geagendeerd.  
 
De plekken in de stad die worden beschouwd als sleutelproject liggen vast. De definitieve inrichting 
van deze plekken echter niet. Pas bij de daadwerkelijke uitvoering van de projecten zal dit worden 
bepaald. Maar om te laten zien hoe Haarlem er in de toekomst uit kan zien, zijn er illustraties 
gemaakt. Zowel in de Structuurvisie zelf als op www.sorhaarlem.nl (vanaf 24 maart 2017) zijn alle 
illustraties terug te vinden. 

 
Impressie Europaweg 

Themakaarten  
De betekenis van de hoofdkeuzes wordt zichtbaar gemaakt op themakaarten. Elk van de kaarten 
geeft op basis van de gewenste en verwachte ontwikkeling van de stad een streefbeeld voor 2040 
weer. Het is niet de bedoeling een blauwdruk voor 2040 te schetsen. Onder invloed van bijvoorbeeld 
demografi sche, maatschappelijke, bestuurlijke en technologische ontwikkelingen kunnen in de 
toekomst op projectniveau andere keuzen worden gemaakt. Het is wel wenselijk deze te motiveren 
aan de hand van de afwegingsmethodiek openbare ruimte, zodat het bestuur een goede 
belangenafweging kan maken en vervolgens een besluit kan nemen. Voor elk van de thema’s geldt 
dat helder moet zijn wat de huidige situatie is, en wat er nog moet gebeuren om tot de streefsituatie 
2040 te komen. Dat geven we aan met ‘ontbrekende schakels’. Ook de themakaarten zijn terug te 
vinden in de Structuurvisie zelf en op www.sorhaarlem.nl (vanaf 24 maart 2017).   

http://www.sorhaarlem.nl/
http://www.sorhaarlem.nl/
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Waar en wanneer kan ik een reactie geven?  

Participatie 
De komende periode vindt participatie plaats. Inwoners van Haarlem wordt gevraagd om voor 17 
april 2017 (opnieuw) te reageren: is de structuurvisie naar uw mening compleet genoeg? Heeft u 
suggesties voor verbeteringen? Zijn de voorgestelde sleutelprojecten en themakaarten naar uw 
mening een goede uitwerking van de structuurvisie? Heeft u een algemene reactie op de visie?  
Alle reacties die worden ontvangen worden bekeken en daar waar mogelijk verwerkt in de Ontwerp 
structuurvisie.  

Inspraak  
De volgende stap is de inspraak. De inspraakperiode start naar verwachting medio juni. De Ontwerp 
structuurvisie wordt dan zes weken ter inzage gelegd en iedereen kan een inspraakreactie indienen. 
Na verwerking van de inspraakreacties is het de bedoeling dat de gemeenteraad de Structuurvisie 
openbare ruimte eind 2017 vaststelt.  
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