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Betreft: Ontsluitingen van SpaarneBuiten
geagendeerd voor RVB dd 06-1L-20L2

Geachte mevrouw, heer,

Naar aanleiding van het verschijnen van het'Verkeersonderzoek
SpaarneBuiten'en het voornemen daarover in de Raad een besluit te nemen
heeft de Dorpsvereniging van Haarlemmerliede en Spaarnwoude het
onderzoek bestudeerd. Dit resulteerde in onderstaande bezwaarpunten, die wij
willen inspreken tijdens de RVB vergadering van 06-1t-2OL2.

Bezwaarpunten op plan Ontsluiting SpaarneBuiten.

We vinden het jammer dat de directe omgeving niet geïnformeerd is over de
plannen voor de ontsluiting van SpaarneBuiten via het landelijke gebied i.p.v.
via Spaarndam.
Middels een informatiebijeenkomst had de gemeente de probleemstelling en de
verschillende oplossingen kunnen toelichten. Mogelijk waren hiermee betere
alternatieve oplossingen ontdekt met instemming van de bewoners uit het
buitengebied.
Nu er een plan door derden is opgesteld, lijkt wordt men overvallen door
slechts 1 oplossing, die voor velen bezwaarlijk kunnen zijn.

Ik wil eerst ingaan op het Verkeerskundig onderzoek en daarna op de
voorgestelde Verkeersmaatregelen.
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Ingaand op het uitgevoerde verkeersonderzoek is het erg jammer dat deze
slechts beperkt is uitgevoerd, waardoor er aannames worden gedaan, die tot
totale verkeerde conclusies kunnen leiden.
Daarnaast had een onderzoek naar de herkomst van voertuigen middels de
geregistreerde kentekens interessante informatie kunnen opleveren.

De Dorpsvereniging richt zich in dit betoog alleen tot die wegen die binnen
haar aandachtsgebied liggen. Dit zijn de wegen: Liedeweg, Penningsveer,
Lagedijk en de Kerkweg.

Wat gemist wordt in het onderzoek zijn de stromingsdiagrammen van de
gemeten verkeerintensiteit op de verschillende locaties. Voor de metingen in
Penningsveer en Liedeweg/Lagedijk (meetpunten t5-L6-t7-18) hebben wij
deze voor u opgesteld aan de hand van de gegevens uit Tabel-3.

nsrlade 7.00 - 12.00

150

LirÀffrQl PsnmrsrlrÍ

Toelichting: voorbeeld met het eerste diagram:
bij meetpunt 17 (Liedeweg/Kerkweg) worden totaal 173 voertuigen gemeten, bij meetpunt 16
(Penningsveer) totaal 196 voertuigen. Het verschil komt dus van de Lagedfk.
In de tabel staat in het midden deel dat er 150 voertuigen van L7 naar 16 rijden.

geriadÊ 7.00 - 12.fi) uur

Dariada 12.00 - f 4.00^ lur DariadÊ 12.00 - 14.ffi uur

ncnols 15.30- ft.3Q slu nedodÊ 15.30 - 1t.30 *tu
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Na deze visualisering zijn we de aannames dan ook kwijt.
Hoe kan men er nu vanuit gaan dat al er veel sluipverkeer vanaf Haarlem -Zuid
via de Liedeweg-Penningsveer-Oudeweg rijdt, zonder de verkeersintensiteit op
de Kerkweg en Liedeweg gemeten te hebben???? Het is dan ook vreemd dat
zowel de Kerkweg als de Lagedijk niet zijn meegenomen in de meting, terwijl
deze wegen wel worden meegenomen in de aangekondigde maatregelen.

Wij hebben het sterke vermoeden dat de metingen zijn uitgevoerd tijdens de
afsluiting van de Robeft Nurksweg in het voorjaar van 20L2. Hierdoor gaat het
verkeer heel anders rijden dan bij een normale situatie. We menen daarom dat
deze metingen overnieuw gedaan moeten worden op deze meetlocaties.
De meting wijkt te veel af van de dagelijkse waarnemingen en zijn daarmee
onbetrouwbaar. Onze waarnemingen zijn, dat er veel meer verkeer over de
Lagedijk's morgens via Penningsveer naar Haarlem rijdt, dan over de Kerkweg
en Liedeweg samen.

Ook verkeer dat ter plaatse omkeert of b.v. van punt 4 (uitgaand bij
Spaarndam richting Haarlem) naar punt 18 (Liedeweg / Kerkweg) rijdt, draagt
niet bij tot een goed gevoel van de betrouwbaarheid van de tabellen.

In hoofdstuk 3 staat geschreven dat er verder geen grote ontwikkelingen in de
toekomst spelen, waardoor de verkeersintensiteit nadelig beïnvloed wordt op
de buitenwegen.
Toch weten we dat er ook momenteel woningbouw nabij de school aan de
Ringweg plaatsvind en de plannen voor een Landal park in weze definitief zijn.
Ook de toename door commerciële voorzieningen en een jachthaven worden in
het rapport als verwaarloosbaar aangemerkt.
De conclusie op pagina 15 in het rapport is daarmee NIET JUIST.

In hoofdstuk 4 worden de oplossingsvarianten behandeld.
Onder paragraaf 4.L onder de kop "Penningsveer" op pag.18 wordt
voorbijgegaan aan de beperkte weg breedte en de onoverzichtelijkheid. Het
verkeer staat nu zo nu en dan al vast en aangezien de verkeerstoename vooral
in de spits zal zijn, zal de situatie slechter worden.
Elders in het rapport lezen we dat bij het Rijnlandhuis wel wegaanpassingen
worden voorgesteld, maar omdat er nog geen ongelukken met fietsers zijn
gebeurt is er hier (Penningsveer) geen noodzaak. Heel frjn! (Maar... Regeren
is toch vooruitzien?)

Op pag. 2O-2t onder het kopje Penningsveer staat dat de verkeersintensiteit
op Penningsveer / de Liedeweg nu al te hoog is, en er dus geen extra verkeer
meer over deze wegen moet worden toegevoegd, door welke maatregel dan
ook.
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Het hele rapport lijkt meer geschreven te zijn op het voorkomen van
bermschade dan het bevorderen van de veiligheid en overlast vermindering.
De prioritering ligt volgens ons toch iets anders.
Op pag.24 bij Reistijden en omrijafstanden, missen wU in de opsomming de
route van de bewoners van de Kerkweg die naar Haarlem willen.

De aanbevolen maatregel in de conclusie van het rapport kan daardoor niet
onze instemming krijgen :

' De instelling van eenrichtingsverkeer op de Kerkweg heeft geen
toegevoegde waarde als deze toch al wordt ingesteld op de
Spaarndammerdijk en Lagedijk; als symbolisch twee zijden van een
driehoek al één-richting krijgen volgt de derde automatisch.

' Door de maatregelen op de Spaarndammerdijk en Lagedijk zal extra
verkeer via de Kerkweg en Liedeweg rijden. Toename van verkeer over
de Liedeweg is niet mogelijk, omdat deze weg nu al aan een maximale
belasting zit.

' Er wordt wegkantverharding voor de Lagedijk en de Spaarndammerdijk
genoemd, in de vorm van Puin. Na elke flinke regenbui resulteert dit in
gaten veroorzaakt door het gemotoriseerde verkeer. Dit lijkt ons dus
geen verstandige materiaalkeus.

We hebben bij het lezen van het rapport meer onduidelijkheden en/of foutjes
gevonden, maar de gelegenheid is nu niet geschikt om overal op in te gaan.

Bij het instellen van een eenrichtingsverkeer kleven vele nadelen. Enkele
zullen we hier benoemen:

' De snelheden van de voertuigen zullen toenemen
' Onnodig omrijden van bewoners; vergeet hierbij niet de afnemende

werking van "poolgedrag" zoals op de route meenemen van kinderen
van en naar school, ouderen buurtbewoners oppikken naar de kerk of
andere bijeenkomsten, even boodschappen voor de buren meenemen,
etc. Dit sociaal gedrag zal geremd worden en leiden tot extra
verkeersbewegingen.

' Agrarisch verkeer wordt niet in het rapport genoemd, moet deze ook
gehoorzamen aan de het éénrichtingsverkeer of moeten de
weggebruikers rekenen op een tegemoetkomende tractor?

' Krijgen hulpverlenend verkeer ontheffingen of moeten deze ook
omrijden naar de spoedeisende locatie?

' Hoe moet het vrachtverkeer (eventueel met ontheffing) gaan rijden als
we weten dat deze belasting eigenlijk niet te dragen is op een gedeelte
van de Lageweg tussen de molen "Slokop" en huidige toegang
SpaarneBuiten? Door Penningsveer rijden nu 130 (4,4o/o) zwaardere
voeftuigen per werkdag.

' Aanpassen routes strooibeleid bij gladheidsbestrijding en ophaaldienst
van huisvuil.
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Wij verwachten dat zowel B&W als de Raad inzien dat het onderzoek slechts
gedeeltelijk is uitgevoerd en mogelijk niet in een representatieve periode. De
hieraan geconcludeerde oplossingen kunnen daardoor een onjuiste uitwerking
krijgen.

Wij verwachten dan ook dat de gemeente in overleg met bewoners en
vertegenwoordigers van bewonersgroepen treed, om alternatieve oplossingen
gezamenlijk uit te werk. Het dan ontstane draagvlak voor gekozen
oplossingen zal dan in ieder geval groter zijn dan een opgelegde maatregel.

secreta ris@dorpsveren ig i ng. nl

M.J.P. Vink
Voorzitter

voorzitter@dorpsvereni gi n g. n I

Met vriendelijke groeten,

secretaris a.i.
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