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SAMENVATTING
Een verandering van de infrastructuur heeft verscheidene gevolgen. Deze gevolgen kunnen
economisch, ecologisch of sociaal van aard zijn. In de gemeente Haarlem wordt mogelijk een
ringweg aangelegd. Vanuit de gevolgen die voortkomen uit de verandering in de infrastructuur
volgt dat de aanleg van de ring van invloed is op leefbaarheid in Haarlem. In deze studie is onderzoek verricht naar de gevolgen voor de leefbaarheid in het stadsdeel Haarlem-Noord. Twee
reeds bestaande wegen zullen in het noorden van dit stadsdeel aan elkaar worden verbonden
om zo een ringstructuur te laten ontstaan. Bovendien zal de oostelijke randweg een opwaardering ondergaan. In dit onderzoek is eerst gekeken hoe de huidige leefbaarheidssituatie is
met betrekking tot verkeersgerelateerde leefbaarheidsaspecten. Om vervolgens het relatieve
belang van de verkeersaspecten in leefbaarheid te onderzoeken. Op basis van interviews met
wijkraadvoorzitters, de stadsdeelregisseur en een verkeerskundige uit de gemeente Alkmaar
is er een indicatie gemaakt van de mogelijke ontwikkelingen in de leefbaarheid. Ook is er een
eenvoudige bereikbaarheidsanalyse uitgevoerd om dit toekomstbeeld te complementeren.
Uit dit onderzoek blijkt dat de ontwikkeling van de ringweg van invloed is op verschillende
verkeersgerelateerde aspecten van de leefbaarheid in Haarlem-Noord. Milieuaspecten spelen
een belangrijke rol bij het oordeel over de woonomgeving. Een verandering van de infrastructuur is van invloed op bijvoorbeeld de mate van geluidsoverlast en de luchtkwaliteit. Naast
de milieuomstandigheden komt uit de interviews met de wijkraadvoorzitters naar voren dat
de verkeersveiligheid vaak genoemd wordt als het gaat om leefbaarheid. Op dit moment
krijgt de verkeersveiligheid in verhouding tot andere stadsdelen een lage waardering in Haarlem-Noord. Dit kan onder andere worden verklaard doordat veel wijken gekenmerkt door een
ruimtelijke ordening die is ontstaan voor de groei van de automobiliteit. De verkeersveiligheid
kan op verschillende wijzen door een verandering van de infrastructuur worden beïnvloed.
Een verandering van de infrastructuur is van invloed op de verkeersstromen en -drukte. Dit
is weer van invloed op de verkeersveiligheid en de perceptie van verkeersveiligheid. Ook bereikbaarheid wordt in de interviews vaak bestempeld als belangrijk aspect in de ervaren leefbaarheid. Wederom blijkt dat de bereikbaarheid in Haarlem-Noord op dit moment een lage
waardering krijgt. Belangrijke hoofdwegen in het stadsdeel, de Rijksstraatweg en de Vondelweg zijn enkelbaans en daardoor congestiegevoelig. Dit heeft een negatieve werking op de
reistijden en daarmee op de bereikbaarheid vanuit het stadsdeel. Hieruit volgt dat bereikbaarheid met name wordt beïnvloed door de reistijd en -snelheid. Factoren waar de infrastructuur
een belangrijke rol bij speelt. De studie toont ook aan dat de respondenten ten oosten van
de Rijksstraatweg zijn vaak negatief gestemd over de ontwikkeling van de verkeersveiligheid
en de bereikbaarheid bij aanleg van een ringweg. Veelal wijten zij dit aan de mogelijke verkeersaantrekkende werking van de weg. Een toenemende verkeersdrukte kan een negatieve
invloed hebben op zowel de verkeersveiligheid als de bereikbaarheid. Bovendien wordt ook
de barrièrewerking van de infrastructuur genoemd met betrekking tot de bereikbaarheid van
het nabij gelegen natuurgebied. In het westelijke gedeelte ziet men voornamelijk positieve
veranderingen of verwacht men dat de situatie ongeveer gelijk blijft. Het verschil tussen de indicatie van de mogelijke gevolgen tussen oost en west komt met name voort uit het feit dat in
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het oostelijke deel de grootste veranderingen zullen plaatsvinden. In het oostelijke gedeelte is
de verkeerssituatie daarnaast op dit moment niet optimaal en is de angst groot dat dit onder
een toename van verkeer verder achteruit gaat.
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1. INLEIDING
Deze masterthesis is geschreven in het kader van de master Stadsgeografie. Hoewel het niet
is vereist, sluit deze thesis goed aan op de bachelorthesis ‘Vervoersafhankelijkheid in de gemeente Medemblik’. In die bachelorthesis ging de aandacht uit naar de rol die bevolkingsverandering speelt bij de vraag naar vervoer. In deze masterthesis wordt de vraag omgekeerd.
De gevolgen van een verandering op het gebied van vervoer voor de bevolking zullen worden
onderzocht. Dit betekent in deze studie dat de invloed van een veranderende infrastructuur
op de ervaren leefbaarheid door de bevolking zal worden onderzocht.
1.1
HAARLEM EN DE STRUCTUURVISIE OPENBARE RUIMTE
Dit onderzoek vormt een afstudeerproject bij de Structuurvisie Openbare Ruimte van de Gemeente Haarlem. Haarlem is een middelgrote stad tegen de Noord-Hollandse kust. Net als
veel andere steden is Haarlem een stad waar veel mensen samenleven, samenkomen, vandaan en naartoe reizen en van oudsher handel plaatsvindt. Door de bundeling van activiteiten en mensen is de druk op de stedelijke ruimte groot. Dit vraagt om een goede ruimtelijke
ordening zodat de stad leefbaar blijft. Een belangrijk deel van deze te ordenen ruimte is de
openbare ruimte. De indeling en verdeling van de openbare ruimte kan bijdragen aan de leefbaarheid van de stad.
De Gemeente Haarlem heeft in 2005 een structuurplan gemaakt voor 2020, waarin de ruimtelijke visie voor 15 jaar is vastgesteld. Hierbij is de rol van Haarlem als onderdeel van het stedelijk netwerk van de Randstad van groot belang. Om identiteit en kracht te behouden in het
stedelijk netwerk zal Haarlem alle kansen moeten benutten. Haarlem is door de geografische
ligging en het historische centrum een aantrekkelijke stad. Dit is voor het benutten van de
kansen van groot belang (Gemeente Haarlem, 2005).
Nu, anno 2013, wordt een deel van het structuurplan aangevuld. Het gaat om het structuurplan voor de openbare ruimte in de stad, de Structuurvisie Openbare Ruimte (SOR). In een stad
als Haarlem, met veel bebouwing, is de druk op de ruimte groot. Er zijn weinig mogelijkheden
tot uitbreiding. Hierdoor is men genoodzaakt keuzes te maken over de bestaande (openbare)
ruimte. De openbare ruimte is de ruimte die van iedereen is en waar vrijwel iedereen gebruikt
van maakt. Bijvoorbeeld voor verkeer en vervoer, maar ook voor recreatiedoeleinden. Door
het belang voor alle stadsbewoners moeten er weloverwogen keuzes worden gemaakt over
de ordening van deze ruimte (Gemeente Haarlem, z.j.).
Deze studie gaat uit naar een specifiek onderdeel van de openbare ruimte: de infrastructuur. Het onderzoek zal uitgaan naar de invloed van een aanpassing van de infrastructuur van
Haarlem op de leefbaarheid voor de inwoners van deze gemeente. In de nota Reclaiming city
streets for people: chaos or quality of life? van de Europese Commissie wordt in het bijzonder
aandacht besteed aan de rol van verkeer bij de leefbaarheid van steden. In dit rapport wordt
gesteld dat (weg)verkeer de grootste bedreiging is voor stedelijke leefbaarheid. Negatieve
gevolgen van toenemend verkeer in de stad zijn vervoersongelijkheid, economische kosten,
inname van ruimte, (lucht)vervuiling, verkeersveiligheid, impact op het stadsgezicht, geluid-
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en trillingshinder, energieverbruik, barrièrewerking en concurrentie tussen traditionele centra
en centra in buitengebieden (European Commission, 2004). Hieruit volgt dat aanpassing van
het verkeersnetwerk de leefbaarheid kan beïnvloeden. Naast de genoemde gevolgen van de
aanpassing van de infrastructuur, die voornamelijk negatief zijn, zijn er ook positieve gevolgen denkbaar. Zo kan er gedacht worden aan een verbetering van de verkeersveiligheid, een
facet van leefbaarheid, door autoverkeer in woongebieden zoveel mogelijk te beperken. Ook
kan het aanbieden van meer verschillende vervoersmodaliteiten, waardoor een keuzevrijheid
ontstaat, bijdragen aan de leefbaarheid (Gemeente Haarlem, 2005).
1.2
RINGWEG OM DE STAD
In Haarlem zal de infrastructuur worden aangepast middels de ontwikkeling van een ringweg.
Het westelijke gedeelte van deze ring, de Westelijke Randweg, is grotendeels aanwezig. Bovendien kent deze weg al grotendeels de vorm die de weg zal moeten hebben indien deze
onderdeel is van een ring. Het oostelijke gedeelte, bestaande uit de Vondelweg, de Waarderweg en (een doortrekking van) de Prins Bernhardlaan, zal echter een opwaardering moeten
ondergaan voor het vormen van een ring. Bovendien zullen in noord en zuid het westelijke en
Figuur 1.2.1
Potentiële ringwegen op basis van de
oostelijke gedeelte van de ring met
		Bereikbaarheidsvisie
elkaar verbonden moeten worden
A22
A9
om een echte ringstructuur te laCentrum/Parkeerring
ten ontstaan. Daarnaast komt er
Ring om Haarlem
mogelijk nog een halve ring ten
Ring om regio
oosten van de stad. Die ring zal
onderdeel zijn van een regionale
ring. De derde ring, een parkeerring rond het centrum, is reeds
aanwezig (Regionale Samenwerking Zuid-Kennemerland, 2010). In
dit onderzoek ligt de focus op de
A200
eerste ring, de ring om Haarlem.
Zoals gezegd zijn de oostelijke en
westelijke zijde van de ring reeds
A9
aanwezig. Over het zuidelijke deel
(Mariatunnel) is nog veel discussie, terwijl voor het noordelijke
deel meer eensgezindheid bestaat.
In dit onderzoek zal de route van
de ring niet ter discussie staan. Er
wordt uitgegaan van de komst van
een ring, welke vorm deze dan ook
zal aannemen. Wel is er bewust geBron:
Regionale Samenwerking Zuid-Kennemerland (2010)
kozen om het onderzoek te focussen op Haarlem-Noord. Dit volgt onder andere uit het feit dat er meer consensus is over het
noordelijke deel van de te creëren ring. Daarnaast vinden de meeste belangrijke wijzigingen
in de infrastructuur (opwaardering van de Vondelweg, Waarderweg en Prins Bernhardlaan en
aansluiting op de westelijke ring in het noorden) plaats in Haarlem-Noord. Hierdoor zijn daar
de grootste effecten op leefbaarheid te verwachten zijn.
12

De ontwikkeling van de ringweg moet verschillende knelpunten oplossen. Een belangrijk
speerpunt is de bereikbaarheid. De ring zal de groeiende autodruk op de stad moeten opvangen, zodat Haarlem en de regio ook in de toekomst goed bereikbaar blijven. De aanleg van de
ringweg zal er bovendien toe leiden dat verkeer dat van oost naar west moet, bijvoorbeeld
vanuit de kustplaatsen naar Amsterdam, niet meer door de stad gaat, maar er omheen. Dit
heeft tot gevolg dat er minder (doorgaand) verkeer komt door de binnenstad en woonkernen. Dit werkt ten gunste van de leefbaarheid (Regionale Samenwerking Zuid-Kennemerland,
2010). Door de aanleg van de ring zal de autodruk binnen de stad verminderen. Hierdoor
komt er openbare ruimte vrij die gebruikt kan worden voor andere doeleinden. Deze nieuwe
mogelijkheden voor het ruimtegebruik kunnen ook bijdragen aan de leefbaarheid (Gemeente
Haarlem, 2012).
1.3
DE HAARLEMMER EN DE RINGWEG
Binnen de Structuurvisie Openbare Ruimte zijn de aanleg van ringweg en de gevolgen voor
de leefbaarheid als specifiek thema aangewezen. Alle inwoners en bezoekers van Haarlem
krijgen via de website de mogelijkheid om te reageren op dergelijke thema’s en hun visie naar
voren te brengen. De reacties op de aanleg van de ringweg als middel om de leefbaarheid te
vergroten zijn wisselend. In het algemeen kan gezegd worden dat er een kritische houding
heerst. Er zijn mensen die vooral de positieve gevolgen van een eventuele ringweg (autoluwe
binnenstad en woonwijken) zien, er zijn mensen die vooral ingaan op hoe de ringweg zal moeten worden aangelegd en er zijn mensen die tegen de aanleg van de ringweg zijn. Naar hun
mening is de ringweg niet of van negatieve invloed op de leefbaarheid (Gemeente Haarlem,
z.j.). Dit onderzoek zal inzicht verschaffen in de mate waarin de Haarlemse bevolking profijt
kan hebben van de aanleg van de ringweg.
1.4
ONDERZOEK NAAR LEEFBAARHEID
Zoals eerder is gezegd blijkt uit het rapport van de Europese Commissie dat wegverkeer een
grote bedreiging vormt voor de stedelijke leefbaarheid. In dit onderzoek staat deze relatie, tussen wegverkeer en leefbaarheid, centraal. Het doel van dit onderzoek is de gevolgen van verdere ontwikkelingen van een ringweg rond Haarlem voor de leefbaarheid in Haarlem-Noord
in beeld te brengen. De hoofdvraag hierbij luidt:
In hoeverre is verdere ontwikkeling van een ringweg rond Haarlem van invloed op de leefbaarheid in Haarlem-Noord?
Om deze hoofdvraag te kunnen beantwoorden is het noodzakelijk verschillende deelvragen
te stellen. Zo is het van belang om eerst in de bestaande situatie te kijken hoe verscheidene aspecten van leefbaarheid die aan de verkeerssituatie gerelateerd zijn verschillen tussen
verschillende wijken in Haarlem-Noord en hoe zich dit verhoudt tot de situatie in Haarlem
als geheel. Hiermee wordt inzicht verkregen in de meest relevante invloeden van verkeer op
leefbaarheid en in hun relatieve belang. Op basis hiervan kan een inschatting gemaakt worden
van de toekomstige effecten van de verdere ontwikkeling van de ringweg op de leefbaarheid
in Haarlem-Noord. Dit leidt tot de volgende deelvragen:
1.
2.

Hoe beïnvloeden verschillende aspecten van de huidige verkeerssituatie de leefbaarheid
in verschillende wijken in Haarlem en Haarlem-Noord?
In hoeverre is de ontwikkeling van de ringweg van invloed op deze aspecten van de
leefbaarheid in Haarlem-Noord?
13
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2. INFRASTRUCTUUR

De effecten van een verandering

Het aanpassen van de infrastructuur is niet zonder gevolgen. De infrastructuur kan worden
aangepast ten behoeve van bepaalde gevolgen, maar er zijn ook ongewenste effecten. De gevolgen of effecten van infrastructuur en een verandering daarvan zijn economisch, ecologisch
of sociaal (Geurs et al, 2003 en 2009; Serageldin en Steer, 1994). Het aanleggen en aanpassen
van infrastructuur brengt een verandering teweeg in de ruimte. De economische, ecologische
en sociale effecten komen voort uit deze ruimtelijke verandering. De effecten hebben op hun
beurt mogelijke gevolgen voor de leefbaarheid op plaatsen in de buurt van de infrastructuur.
Om de leefbaarheidseffecten van de verdere ontwikkeling van de ring in Haarlem goed in te
kunnen schatten worden de economische, ecologische en sociale effecten van veranderingen
in infrastructuur eerst in algemene termen besproken.
Het woord infrastructuur zegt het al: door het aanleggen van infrastructuur wordt de ruimte
op een bepaalde manier gestructureerd. Infrastructuur is een vorm van menselijke indringing
in het landschap. In welke mate de mens het landschap indringt is afhankelijk van de infrastructuur zelf, het ontwerp hiervan en de intensiviteit waarmee de infrastructuur gebruikt
wordt. De dichtheid van de omliggende natuur is vaak maatgevend voor de omvang van de
menselijke indringing (Nega et al, 2012).
Infrastructuur zorgt voor de verbinding van verschillende locaties. De gevolgen voor de verbonden locaties verschillen, de effecten zijn niet gelijk verdeeld. De ene locatie kan meer
profijt hebben van een infrastructuurverandering dan de ander. Op basis hiervan kan worden
gezegd dat er lokale effecten en zogenaamde bereikbaarheidseffecten zijn. De lokale effecten
zijn de effecten die van invloed zijn op één bepaalde locatie. De bereikbaarheidseffecten kunnen gezien worden als de effecten op de ene locatie ten opzichte van andere locaties. Vanaf
een locatie kunnen door veranderingen in de infrastructuur andere locaties (beter) bereikbaar
worden (Meijers et al, 2012).
Een verandering van de infrastructuur is bovendien van invloed op de activiteiten op een
locatie. Door de verandering van de infrastructuur kan een locatie aantrekkelijk worden voor
nieuwe activiteiten. Activiteiten zijn vaak bepalend voor de identiteit van een locatie (denk
bijvoorbeeld aan Rotterdam als belangrijke overslaglocatie, een dergelijke activiteit is bepalend voor de identiteit van de locatie). Door het aantrekkelijker worden van de ene locatie,
worden activiteiten wellicht onttrokken aan een andere locatie. Daarmee is de infrastructurele verandering dus ook van invloed op die andere locatie. Zo kan een belangrijke route kan
bijvoorbeeld overbodig of op zijn minst minder belangrijk worden door de komst van een
nieuwe, snellere route. Dit heeft gevolgen voor alle plaatsen aan deze route, die door de verandering van de infrastructuur een andere functie en daardoor een andere identiteit kunnen
krijgen (Eijgenraam et al, 2000).
De effecten van de aanpassing van infrastructuur zijn niet voor iedereen hetzelfde. De mensen die nabij de weg wonen zullen andere gevolgen ondervinden dan de mensen elders in de
15

buurt. Voor mensen uit het overige deel van de stad zullen de effecten weer anders zijn. Waar
men woonachtig is dus bepalend voor de gevolgen die men ondervindt (Simons et al, 2009).
De mate en de vorm van de economische, ecologische en sociale effecten verschillen per locatie (nabij de infrastructuur, verder de wijk in en in overige gedeelten van de stad).
2.1
ECONOMISCHE EFFECTEN
Een infrastructurele verandering heeft effecten op verschillende economische schaalniveaus
(Lakshmanan, 2011; Sue Wing et al, 2008). Er zijn consequenties voor huishoudens en bedrijven, dit zijn de micro-economische effecten. Daarnaast zijn er consequenties voor het hele
(nationale) economische systeem, de macro-economische effecten (Lakshmanan, 2011).
MICRO-ECONOMISCHE EFFECTEN
De micro-economische effecten van een infrastructurele verandering gaan in beginsel over
vraag en aanbod op de vervoersmarkt. Hierbij zal de infrastructuur en het daarbij horende
vervoerssystemen een verandering van het aanbod inhouden. Door een verandering van het
aanbod zal men zijn gedrag en (vervoers)vraag aanpassen. Dit is afhankelijk van verschillende
aspecten: de transportkosten (geld), reistijden, frequentie van het aanbod, overstap/overslag-locaties, niveau van de aangeboden transportdienst, betrouwbaarheid, wachttijden en in
het bijzonder bij personenvervoer, het comfort, spelen een rol bij de vervoersvraag en -keuze.
Dit tezamen worden de gegeneraliseerde transportkosten genoemd. De individuele gedragsveranderingen zorgen voor verandering van de vervoersstromen. Een wijziging van een deel
van de infrastructuur of het vervoerssysteem heeft gevolgen voor het hele systeem. Zo kan
een kostendaling in een bepaald deel van het systeem een stijging van de kosten voor een andere sector ten gevolge hebben. Dit gaat gepaard met ontwikkelingen in de vraag. Er kan in dit
geval gesproken worden van verschillende soorten reizigers: de blijvers, de nieuwkomers en
tot slot de overkomende reizigers. Deze overkomende reizigers zijn de reizigers die binnen het
systeem blijven, maar er op een andere manier (een andere sector) gebruik van gaan maken.
Samen met de nieuwkomers vormen zij de nieuwe gebruikers van de nieuwe infrastructuur
(Eijgenraam et al, 2000).
MACRO-ECONOMISCHE EFFECTEN
Uiteindelijk werken de gedragsveranderingen op micro-economisch niveau door op het macro-economische niveau. De macro-economie gaat uit van het volledige (nationale) economische systeem. Vanuit de macro-economie wordt beredeneerd dat de aanleg van infrastructuur
niet alleen directe effecten met zich mee brengt zoals deze in de micro-economie tot uiting komen. Er zijn ook effecten die niet direct aan infrastructuurveranderingen verbonden zijn. Dit
zijn de indirecte effecten. Macro-economische modellen schetsen veelal een beeld van de gevolgen van infrastructuuraanpassingen en –investeringen zoals de lagere vervoerskosten, toenemende opbrengsten en verbeteringen in de productiviteit van eigen vermogen. Aan deze
gevolgen gaan mechanismen vooraf. Deze mechanismen worden in werking gesteld door de
kosten- en tijdbesparingen die mogelijk zijn door de infrastructuurverbeteringen. Deze besparingen zijn voelbaar voor actoren op allerlei markten. De lagere kosten en de verbetering van
de bereikbaarheid die de verandering van infrastructuur met zich mee brengt voor bedrijven
en huishoudens leiden tot allerlei soorten en opeenvolgende gevolgen. Hierbij moet worden
gedacht aan uitbreiding van markten, een hogere mate van efficiëntie door schaalvergroting,
economische herstructurering en daarmee een nieuwe competitie, ruimtelijke agglomeratie16

voordelen, betere mogelijkheden tot innovatie (Lakshmanan, 2002).
Bereikbaarheid speelt een belangrijke rol bij de economische effecten. Door de aanpassing
van de infrastructuur kan de bereikbaarheid van een bepaalde locatie toenemen. Een verbetering van de bereikbaarheid zorgt voor een daling van de transportkosten voor bedrijven,
hierdoor kan er een prijsverlaging plaatsvinden en zal er een vergroting zijn van het regionale
marktaandeel. Dit zorgt weer voor een productiestijging en een toename in werkgelegenheid.
Aan de andere kant dalen ook de reiskosten voor de forensen (werknemers) en wordt het
bereik van de arbeidsmarkt groter. Dit zorgt voor een hogere productiviteit wat ook weer een
positieve invloed heeft op het marktaandeel in de regio (Vervoort, 2004). Een ander economisch gevolg van een verbetering van de bereikbaarheid is economische clustering. Door de
verbeterde bereikbaarheid wordt een bepaalde locatie een aantrekkelijke vestigingslocatie
voor bedrijven. Vaak vestigen bedrijven binnen één sector, concurrenten, maar ook ondersteunende bedrijven als leverancier, zich in elkaars nabijheid. Er is dan sprake van clustervorming. Door deze clustervorming kunnen de transportkosten verder worden beperkt. Dit heeft
een positieve uitwerking heeft op de prijs en daarmee op de vraag. Echter, door de nieuwe
locatievoordelen en de toename van economische activiteiten op een bepaalde locatie worden de prijzen van grond, kantoren, woningen et cetera sterk opgejaagd. Hierdoor kunnen
bestaande activiteiten worden verdrongen en economische clusters juist afbrokkelen (Eijgenraam et al, 2000).
Een bijzondere markt in de economie is de arbeidsmarkt. Ook hier kunnen infrastructurele
effecten tot uiting komen. Door de daling van de gegeneraliseerde reis-/transportkosten nemen de productiekosten af. Daarmee dalen de afzetprijzen. Dit heeft weer tot gevolg dat de
(internationale) concurrentiepositie verbetert en het reële inkomen, de koopkracht, stijgt.
Hierdoor zal er een toenemende vraag naar Nederlandse producten ontstaan. Om aan deze
vraag te kunnen voldoen is er meer productie nodig. Voor deze productievergroting zijn er
meer arbeidskrachten nodig. Aan deze arbeidsvraag kan worden voldaan door arbeidskrachten uit andere productieprocessen of de groep werklozen te onttrekken. Het onttrekken uit
andere productieprocessen kan alleen door een hoger loon te bieden. Dit hogere loon zal
echter weer een prijsstijging betekenen. De verbetering van de concurrentiepositie en de toename van het reële inkomen wordt hierdoor beperkt. Uit de groep werklozen kunnen alleen
arbeidskrachten worden onttrokken indien de vraag op de arbeidsmarkt voldoet aan het aanbod van deze groep. De vraag op de arbeidsmarkt gaat vaak uit naar hooggeschoolde werknemers, terwijl werkloosheid veelal onder laaggeschoolden voorkomt. De werkloosheid kan dus
worden teruggedrongen, maar dit is niet per definitie het geval (Eijgenraam et al, 2000).
De economische mechanismen die in het voorgaande zijn genoemd monden uiteindelijk uit
in gevolgen voor de (nationale) welvaart. De voordelen (kostendaling = prijsdaling = vraagstijging) die investeringen in de infrastructuur met zich mee brengen komen niet alleen terecht
bij de gebruikers (bijvoorbeeld vervoerbedrijven) van de infrastructuur, maar ook bij de klanten van deze gebruikers (consumenten en bedrijven). Daarnaast kunnen de voordelen terecht
komen bij mensen die geen klant zijn bij de vervoerbedrijven, door bijvoorbeeld stijging van
de woningprijzen nabij de nieuwe of verbeterde infrastructuur (Eijgenraam et al, 2000).
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2.2
ECOLOGISCHE EFFECTEN
Naast de economische effecten zijn er ecologische effecten. Dit zijn de effecten voor milieu
en natuur. De ecologische effecten bestaan uit twee soorten effecten. Aan de ene kant zijn er
externe effecten, de ecologische gevolgen van infrastructuur die van invloed zijn op de volksgezondheid. Aan de andere kant zijn er ecologische gevolgen van infrastructuur die niet direct
van invloed zijn op de volksgezondheid, maar die wel als hinderlijk worden ervaren. Dit zijn
de verstorende effecten. Blootstelling aan deze verstorende effecten, kan op de lange termijn
wel van invloed zijn op de gezondheid. Dan zijn de verstorende effecten overgegaan in externe
effecten (Dekonick et al, 2010).
EXTERNE EFFECTEN
Infrastructuur en het daarop voortbewegende verkeer hebben grote gevolgen voor de
milieukwaliteit. De meest belangrijke processen die milieuvervuiling veroorzaken zijn de verbrandingsprocessen van de voertuigen, slijtage van voertuigen, het lekken van olie en koelvloeistoffen en corrosie. Bij deze processen komen voor het milieu schadelijke stoffen vrij als
lood en PAKs (polycyclische aromatische koolwaterstoffen), zink, koper en andere zware metalen. Maar ook de infrastructuur zelf is een uitstoter en verspreider van schadelijke stoffen.
Bijvoorbeeld bij erosie van het oppervlak waar chemicaliën vrij kunnen komen (Van Bohemen
en Janssen Van de Laak, 2003). De genoemde stoffen worden via de atmosfeer of via de afwatering (bodem) verspreid. Bij deze laatste vorm van verspreiding van schadelijke stoffen is
het wegdek van grote invloed. Het materiaal van het wegdek kan tot gevolg hebben dat het
water direct van het wegdek afstroomt met daarin de schadelijke stoffen of dat het water met
de schadelijke stoffen in de poriën van het wegdek verdwijnt en daar een deel van de schadelijke stoffen achterlaat alvorens het water wordt afgevoerd naar de zijkanten van de weg.
Het wegdek heeft in dit laatste geval een filterende werking (Van Bohemen en Janssen van
de Laak, 2003). Infrastructuur en het daarbij horende verkeer veroorzaken hiermee lucht- en
bodemverontreiniging.
Deze aantasting aan de milieukwaliteit is van invloed op de (volks)gezondheid. Langdurige
blootstelling aan luchtvervuiling leidt tot sterfte. Bovendien neemt het risico op ziekten als
astma en longkanker toe ten gevolge van luchtvervuiling. Bij mensen die reeds met ziekten
en allergieën kampen kunnen de klachten verergeren. Ook hartaandoeningen blijken ook vaker voor te komen bij luchtvervuiling. In 2002 heeft onderzoek uitgewezen dat in Nederland
mensen die binnen 100m van de snelweg of 50m van een drukke stadsweg wonen ongeveer
tweemaal zoveel kans hebben op een vroegtijdig overlijden aan hart- of longziekten (Dings
en Haffmans, 2002; Hoek et al, 2002). Naast deze langetermijneffecten voor de gezondheid,
zijn er korte termijn effecten die ontstaan bij acute blootstelling aan luchtvervuiling. Dit zijn
mortaliteit (acute sterfte) en morbiditeit (ziekte). De kans op acute sterfte wordt groter ten
gevolge van luchtvervuiling. Daarnaast zijn in allerlei studies ziektes en symptomen hiervan in
verband gebracht met luchtvervuiling. Of luchtvervuiling ook daadwerkelijk veroorzaker van
ziekten en allergieën is nog niet duidelijk (Dings en Haffmans, 2002).
Geluidsoverlast kan ook worden gezien als een extern effect. Dit is in het bijzonder het geval
als geluidsoverlast zorgt voor slaapverstoring. Slaapverstoring heeft grote gevolgen voor de
gezondheid (Dekoninck et al, 2010). Mensen die geluidsoverlast ondervinden beoordelen hun
fysieke en psychische gezondheid slechter dan mensen die geen geluidsoverlast ondervinden
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(Jabaaij, 2005). Geluid verstoort op meerdere wijzen de slaap. Ten eerste kan de inslaaptijd
worden verlengd onder invloed van geluidsoverlast, het slaappatroon kan veranderen en men
kan tussentijds of vervroegd wakker worden. Door deze verstoring van de slaap kunnen overdag effecten als vermoeidheid en een verminderd productiviteit, optreden. Op de lange termijn kan slaapverstoring leiden tot hart- en vaatziekten. Bovendien is er summier bewijs dat
cognitieve vaardigheden worden beïnvloedt ten gevolge van geluidsoverlast, zoals de leesvaardigheid van kinderen (Dings en Haffmans, 2002; Jongeneel et al, 2008).
VERSTORENDE EFFECTEN
De verstorende effecten zijn de effecten van infrastructuur en verkeer die als hinderlijk worden ervaren. Hinder is een gevoel van onbehagen dat optreedt ten gevolge van geluid, trilling,
geur of licht. Hinder is een subjectief verschijnsel en erg afhankelijk van de verwachting en
ervaring van elk individu. De verstorende effecten zijn niet direct ongezond te noemen, maar
kunnen op de lange termijn wel van invloed zijn op de gezondheid (Dekoninck et al, 2010;
Jongeneel et al, 2008).
Geluidshinder verschilt niet erg van geluidsoverlast. Niet alleen de sterkte van het geluid speelt
een rol bij de mate waarin men hinder ervaart. De gevoeligheid voor geluid en de verscheidenheid aan gevoelens die geluid op kan roepen, zoals angst, bepalen of geluid als hinderlijk
wordt ervaren. Als bijvoorbeeld slaapverstoring verder niet van invloed is op de gezondheid,
is er sprake van hinder (Dings en Haffmans, 2002; Nega et al, 2012).
Trillingen van met name zwaar wegverkeer kunnen ook als hinderlijk worden ervaren. Hinderlijke trillingen komen voornamelijk voor in gebouwen die nabij een weg staan. Trillingen ontstaan door oneffenheden in het wegdek (Lombaert et al, 2009). Ook ten gevolge van trilling
ontstaan slaapverstoringen, wat daar de effecten van kunnen zijn is in het voorafgaande reeds
besproken (Dekoninck et al, 2012).
Tot slot kan licht als hinderlijk worden ervaren. Onderzoek heeft uitgewezen dat hinder van
licht ten opzichte van de hierboven genoemde factoren het minst hinderlijk worden ervaren.
De hoeveelheid hinder die een lichtbron de burger bezorgt is afhankelijk van de frequentie,
de hoeveelheid licht, de functie van het licht (en daarmee samenhangend het belang). Uit
hetzelfde onderzoek bleek dat de grootste bronnen van lichthinder de koplampen van verkeer
zijn. Bijna driekwart van de Nederlandse bevolking stoort zich soms of vaak aan de verlichting
van koplampen van auto’s. Dit is te verklaren door het feit dat dit licht als het ware voortbeweegt (Langers et al, 2005). Licht is van invloed op het dag-nachtritme. Verstoring van het
dag-nachtritme kan zowel de fysieke als de psychische gesteldheid aantasten. Dit komt dichtbij de gevolgen van slaapverstoring, zoals eerder besproken (Gezondheidsraad, 2000).
EFFECTEN VOOR FLORA EN FAUNA
De ruimtelijke effecten en milieueffecten werken door in de natuur: flora, fauna en hun natuurlijke ecosystemen. Als de vegetatie rondom infrastructuur nader wordt bestudeerd valt
op dat er sprake is van een tweeledigheid. Enerzijds wordt vegetatie ingezet om flora en fauna
nabij de infrastructuur te beschermen. Anderzijds wordt de vegetatie zelf in grote mate beïnvloedt door de infrastructuur. Het autoverkeer op wegen en de luchtbewegingen die ontstaan ten gevolge van het verkeer vervoeren zaden en deponeren deze elders. Hierdoor raken
soorten meer verspreid en gemengd (Forman en Alexander, 1998). Ook van invloed op de
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vegetatie nabij wegen is de uitstoot van het verkeer die bodemvervuiling veroorzaakt. Door
deze bodemvervuiling kunnen bepaalde plantensoorten niet overleven nabij infrastructuur en
komen er meer vormen van onkruid. Dit onkruid gaat ook ten koste van de oorspronkelijke vegetatie (Forman en Alexander, 1998). Natuur om en nabij de weg kan echter ook mogelijkheden bieden voor een grotere diversiteit aan planten- en dierensoorten. Door te variëren qua
onderhoud en beplanting kan diversiteit worden gestimuleerd (Forman en Alexander, 1998).
Zoals hiervoor al kort is gezegd kan verandering of aanleg van infrastructuur ten koste gaan
van de natuur. De wegen vormen een barrière voor de dieren. Hierbij zijn de wegbreedte en
de verkeersintensiteit belangrijke factoren, maar ook het wegdek (het materiaal) speelt mee.
Bovendien zijn er ook tijdelijke barrières zoals het strooizout voor amfibieën (Forman en Alexander, 1998). Daarnaast is infrastructuur is één van de hoofdoorzaken van versnippering.
Met versnippering wordt gedoeld op de fragmentatie van leefgebieden (Van Bohemen, 1998).
Deze versnippering is het gevolg van de vernietiging van natuur om infrastructuur aan te leggen. De infrastructuur verdeeld populaties in kleinere (deel)populaties. Kleine populaties zijn
minder stabiel en gevoeliger voor uitsterving. Bovendien zorgen wegen ervoor dat relocatie
van populaties geblokkeerd wordt (Forman en Alexander, 1998). Een ander negatief gevolg
van infrastructuur in combinatie met verkeer is de kans op verwonding of dood van dieren
door aanrijdingen van het verkeer (Van Bohemen, 1998; Forman en Alexander, 1998). Al blijkt
uit onderzoek dat alhoewel dieren vaak verkeersslachtoffer zijn dit meestal niet van invloed is
op de populatiegrootte (Forman en Alexander, 1998).
Er zijn echter ook tekenen dat dieren infrastructuur zien en gebruiken als een deel van hun
habitat. Het gaat dan met name om de momenten dat er weinig verkeer op de wegen is
(’s nachts). Sommige dieren verplaatsen zich parallel aan de wegen of zelfs over de wegen.
Daarnaast voeden sommige dieren zich aan de dieren die gestorven zijn door aanrijdingen.
Voertuigen dragen net als bij de zaden, ook wel eens dieren als insecten en amfibieën een
stukje met zich mee. Ook wordt er zelfs beweerd dat vogels wegen misschien als een navigatiemiddel gebruiken (Forman en Alexander, 1998).
Tot slot kan er nog gesproken worden van verstoring van de natuur en negatieve effecten
voor dieren in de zin van geluid, licht en beweging (Van Bohemen, 1998; Forman en Alexander, 1998). Verstoring heeft waarschijnlijk een veel grotere impact dan alle bovengenoemde
effecten. De grootste stoorzender blijkt geluidsoverlast. Het verkeerslawaai zorgt dat dieren
minder goed kunnen horen en zorgt daarmee voor verstoring van de onderlinge communicatie. Hierdoor vinden gedragsveranderingen plaats en zijn er grote gevolgen voor de broedperiodes en de voedselketen. Visuele verstoring en de verstoring door verontreiniging heeft alleen
dicht bij wegen een groot effect op de dieren (Forman en Alexander, 1998).
De bovengenoemde effecten kunnen de overlevingskansen van populaties of soorten sterk
terugdringen en zijn bovendien van grote invloed op het ecologische systeem. Door infrastructuur kunnen populaties geïsoleerd raken, subpopulaties van elkaar gescheiden worden
en logischerwijs voed- en broedplaatsen gesepareerd raken. De ecologische waarde van de
leefgebieden kan dan sterk dalen als gevolg van de afname van levensvatbaarheid van de populaties (Van Bohemen, 1998; Nega et al, 2012).
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2.3
SOCIALE EFFECTEN
In het onderzoek naar de effecten van infrastructurele veranderingen ligt de nadruk op de
economische en ecologische effecten. De sociale effecten blijven vaak onderbelicht. De sociale effecten zijn vaak lastig vast te stellen. Deze effecten kennen veel overlap met de economische en ecologische effecten (Geurs et al, 2003 en 2009). Sociale effecten van verkeer zijn de
veranderingen in verkeersbronnen (beweging en/of aanwezigheid van voertuigen of de pure
aanwezigheid van infrastructuur) die van invloed zijn op de behoeften, het welzijn, gedrag of
de perceptie van individuen, groepen, sociale categorieën en de maatschappij in het geheel.
Aanpassing van de infrastructuur en de daarbij horende verkeersstromen heeft structurele effecten, zoals gevolgen voor de aanwezige historische en culturele banden, de sociale cohesie
binnen de samenleving, de individuele keuzemogelijkheden en verkeersveiligheid. Daarnaast
zorgt de aanleg van infrastructuur voor tijdelijke effecten als overlast, tijdelijke verhuizing en
tijdelijk ruimtegebruik (Geurs et al, 2009). Deze tijdelijke effecten zullen hier echter buiten beschouwing worden gelaten, omdat in dit onderzoek de nadruk zal liggen op de effecten van de
uitbreiding van de ring na de voltooiing van deze aanpassing. De sociale effecten vloeien voort
uit twee gevolgen van infrastructuur. Ten eerste de verandering in bereik en bereikbaarheid
en ten tweede de barrière die infrastructuur kan vormen.
SOCIALE EFFECTEN TEN GEVOLGE VAN EEN VERANDERING IN BEREIKBAARHEID
Bij de economische effecten is het begrip bereikbaarheid al kort ter sprake gekomen. Ook
bij de sociale effecten speelt bereikbaarheid een belangrijke rol (Geurs et al, 2003 en 2009).
Vanuit de tijdgeografie wordt bereikbaarheid gezien als de mogelijkheden die een individu
kan bereiken gegeven de tijd-ruimtelijke kenmerken van zijn/haar dagelijkse activiteiten en
de vaste locaties als thuis en werk. Deze tijdruimtelijke bereikbaarheid wordt bepaald door
verschillende factoren. De vaste (basis)locaties, het aantal en de lengte van de tijdsintervallen
die voortkomen uit iemands tijdsplanning, de verhouding tussen reistijd en verblijftijd en de
reissnelheid (Dijst en Kwan, 2005). Het vervoersnetwerk en de vervoersintensiteit spelen een
belangrijke rol bij de tijdruimtelijke benadering van bereikbaarheid (Kim en Kwan, 2003). Van
de eerder genoemde factoren worden de reistijd en de reissnelheid door (een verandering in)
infrastructuur beïnvloed. De factoren beïnvloeden op hun beurt weer de individuele bereikbaarheid. Dit sluit aan bij de ideeën van Malcolm Moseley (1979) over bereik en bereikbaarheid. Hij zegt dat bereikbaarheid bestaat uit drie componenten: mens/bevolking (people),
activiteiten en diensten (activity) en vervoer (link). Vanuit zijn theorie kan worden gezegd
dat de activiteiten die mensen willen bereiken en de vervoersmogelijkheden die zij daarvoor
hebben hun bereik bepalen. Hieruit komt wederom naar voren dat de vervoersmogelijkheden
bepalend zijn voor bereikbaarheid. De infrastructuur is mede bepalend in de vervoersmogelijkheden en daarmee in de bereikbaarheid (Moseley, 1979).
Een verandering in de bereikbaarheid heeft verschillende sociale effecten. Zo wordt de bereikbaarheid van familie, vrienden en maatschappelijke middelen als een belangrijke factor van
het welzijn van mensen gezien (Forkenbrock, 2001). Door de verschillen in de individuele bereikbaarheid ontstaat bovendien diversiteit in de samenleving. Niet iedereen heeft hetzelfde
bereik. Dit zou kunnen worden opgevat als ongelijkheid, maar er moet ook gezegd worden dat
niet iedereen de zelfde behoefte heeft om een bepaald bereik te hebben (Geurs et al, 2009).
Een belangrijke factor in iemands bereikbaarheid is de hoeveelheid aan keuzemogelijkheden
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die men heeft betreffende vervoer. Door de aanwezigheid van meerdere vervoersopties krijgt
men een keuzemogelijkheid. Door deze keuzemogelijkheid kan men zelf de afweging maken
op welke wijze hij zijn bestemming bereikt. Deze keuzemogelijkheid wordt veelal gewaardeerd. Ook als men in principe altijd dezelfde keuze maakt. Het gaat meer om het gevoel dat
men nog een mogelijkheid achter de hand heeft (Liard et al, 2006).
SOCIALE EFFECTEN DOOR INFRASTRUCTUUR ALS BARRIÈRE
Al eerder is aan de orde gekomen dat infrastructuur een barrière kan zijn voor flora en fauna.
Ook voor mensen en hun sociale leven kan infrastructuur een barrière vormen. Het maatschappelijk leven speelt zich voor een groot deel op straat, een infrastructuur, af. Volgens Jane
Jacobs zijn de kleine straten zelfs de levensaders van de stad. Door de geschiktheid voor voetgangers en de grote kans op ontmoetingen voor de voetgangers zorgen straten voor de sociale
cohesie binnen de stad en wellicht, op een hoger schaalniveau, zelfs binnen de samenleving
(Appleyard, 1980; Jacobs, 1961). Door een verandering in de infrastructuur kunnen verkeersstromen en de verkeersdrukte veranderen. Hierdoor verandert de verkeersveiligheid (Forkenbrock, 2001). Verkeersveiligheid kan gezien worden als de grote van het risico dat iemand
neemt als hij of zij zich op de infrastructuur begeeft. Niet alleen de feitelijke verkeersveiligheid
is hierbij van belang, de perceptie van verkeersveiligheid is ook erg belangrijk. Als men zich
niet veilig voelt beïnvloedt dit de verdere perceptie van de veiligheid en omgeving, het gedrag
en de psychische gesteldheid (Geurs et al, 2009). Als een verandering van de infrastructuur er
voor zorgt dat het bijvoorbeeld drukker worden op straat kan men zich door de toenemende
verkeersdrukte minder veilig voelen op straat. Men zal dan men minder snel geneigd zijn om
zich op straat te begeven. Hierdoor mist men een belangrijk deel van de sociale interacties en
zal er een gebrek of afbreuk van sociale cohesie zijn. De infrastructuur vormt dan een barrière in het sociaal-maatschappelijke leven (Appleyard, 1981; Forkenbrock, 2001; Geurs et al,
2009).
Tot slot kan infrastructuur een barrière met de lokale historie vormen. Historische gebouwen of locaties kunnen door infrastructuur worden doorkruist. Hierdoor worden historische
structuren doorbroken en afbreuk gedaan aan de ruimtelijke banden met het verleden. De
infrastructuur vormt dan als het ware een barrière in het verhaal van de lokale geschiedenis
dat de ruimtelijke structuur vertelt (Geurs et al, 2009).
2.4
VAN EEN VEELHEID AAN EFFECTEN NAAR DE EFFECTEN IN HAARLEM
In het voorafgaande is een breed beeld van de mogelijke gevolgen van een infrastructurele veranderingen geschetst. Echter, zullen niet alle effecten zich ook dusdanig openbaren in
Haarlem. Dit komt mede doordat in het voorafgaande de effecten op allerlei schaalniveaus
zijn besproken. In dit onderzoek zullen echter vooral de lokale effecten veel aandacht krijgen.
Door het onderzoek op dit niveau plaats te laten vinden worden de verschillen binnen Haarlem zichtbaar. Welke effecten in dit onderzoek worden meegenomen wordt mede bepaald
door dit schaalniveau. De economische effecten zijn niet per wijk specificeerbaar en worden
daardoor buiten beschouwing gelaten. Verder gaat het om de directe leefbaarheidseffecten,
die direct in de leefomgeving ervaren worden (zie hoofdstuk 3 voor nadere toelichting). Daarbij zijn ecologische factoren van belang als ze direct door de inwoners ervaren worden. Hierbij
moet met name worden gedacht aan geluidsoverlast en luchtvervuiling. Ook de sociale factoren zijn van belang, waar het gaat om bereikbaarheid, verkeersveiligheid, de barrière-werking
van infrastructuur, de individuele keuzemogelijkheden ten aanzien van verkeer.
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3. LEEFBAARHEID
In het voorgaande stuk zijn drie soorten effecten besproken van veranderingen en ontwikkelingen in de infrastructuur. De effecten van infrastructuur zijn vaak niet zo strikt gescheiden als
daar is beschreven. In dit hoofdstuk wordt nagegaan hoe deze effecten verschillende aspecten
van leefbaarheid beïnvloeden. Om de mogelijke effecten voor de leefbaarheid goed in kaart
te kunnen brengen is het daarom belangrijk het begrip leefbaarheid eerst nader uit te leggen
en tot een heldere en bruikbare definitie van leefbaarheid te komen.
Leefbaarheid draait om de relatie tussen mens en ruimte. De effecten voor de leefbaarheid
bevinden zich hierdoor ergens tussen of in een combinatie van ruimtelijke en sociale effecten
of kan worden gezien als een combinatie van deze effecten. In het online woordenboek van
Van Dale (z.j.) wordt dit begrip gedefinieerd als: ‘geschikt om erin of ermee te kunnen leven’.
Uit deze definitie blijkt dat het een begrip is dat nog om de nodige concretisering vraagt. Leefbaarheid is een soort verzamelnaam voor een verscheidenheid aan eigenschappen die voor
een bepaalde woon- of leefkwaliteit zorgen op een specifieke locatie (Dekonick et al, 2010).
3.1
MENS, RUIMTE EN LEEFBAARHEID
Over de relatie tussen mens en zijn omgeving, de ruimte bestaan veel theorieën. Eén van die
theorieën is van Henri Lefebvre (1991). Volgens Lefebvre is ruimte geen natuurlijk gegeven,
maar ontstaat ruimte door de aanwezigheid van de fysieke omgeving en de sociale processen
die in deze fysieke omgeving plaatsvinden. De ruimte wordt gevormd door de sociale relaties
en de sociale relaties worden gevormd door de ruimte, uit deze dynamiek ontstaat een spatial
triad. Lefebvre onderscheidt drie elementen die samen ruimte produceren. Ten eerste spreekt
hij van spatial practice, dit is de waargenomen ruimte. Hierbij gaat het om de materiële ruimte. De ruimte met zijn gebouwen, infrastructuur en routes en netwerken die thuis- en werklocaties met elkaar verbinden. Dit element van ruimte is waarneembaar en te observeren. Ten
tweede benoemt Lefebvre de representations of space. Dit element omvat de ruimte zoals
deze wordt bedacht en ontworpen door deskundigen als wetenschappers, planologen en stedenbouwkundigen. Dit is de ruimte zoals deze wordt geschetst en in beleid tot uiting komt.
Deze vorm van ruimte is dominant in elke samenleving. Representations of space hebben een
specifieke invloed op de productie van ruimte. Het derde element van Lefebvre’s spatial triad
is spaces of representation. Hierbij gaat het om de ruimte zoals deze geleefd wordt en door
denkbeelden en symbolen een representatie vormen die de fysieke ruimte als het ware bedekken. Dit is de ruimte die voor de samenleving het meest van belang is (Leary, 2009).
De opvatting van Lefebvre van ruimte is ook toepasbaar op het begrip leefbaarheid. Leefbaarheid gaat ook over hoe de mens en de ruimte om hem heen zich tot elkaar verhouden
(Leidelmeijer et al, 2008). Wat leefbaar is, is vanuit het oogpunt van Lefebvre gezien dus een
samenkomst van de fysieke omgeving en de routines die in de ruimte plaatsvinden, hoe deskundigen hebben bedacht dat ruimte leefbaar zou moeten zijn en de mate waarin de gebruikers van de ruimte als leefbaar ervaren en beleven. De Structuurvisie Openbare Ruimte van
Haarlem is de bedenker van de ruimte en maakt zo dus representations of space. Hierbij is ‘bedacht’ dat de ruimte in Haarlem leefbaarder zal worden door de aanleg van een ringweg. Een
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belangrijke vraag is of de ruimte door de gebruikers ook als leefbaarder zal worden ervaren en
beleefd. Deze spanning, tussen de representations of space en de spaces of representation, in
de productie van een leefbare ruimte staan centraal in deze studie. Als er wordt gekeken naar
verkeersveiligheid als aspect van de leefbaarheid, kan bijvoorbeeld een bepaalde situatie als
veilig worden bestempeld vanuit verkeersmodellen, maar als onveilig worden ervaren door
de burgers die nabij de verkeerssituatie woonachtig zijn (SOR themasessie mobiliteit, 2012).
3.2
DEFINITIE EN DOMEINEN VAN LEEFBAARHEID
Om leefbaarheid concreet te maken zal moeten worden gekeken hoe leefbaarheid op een
minder abstract niveau in elkaar steekt. Er zijn twee wijzen om leefbaarheid te definiëren.
Enerzijds objectief op basis van de domeinen die in de literatuur genoemd worden. Dit zijn domeinen van mens, omgeving en de relatie tussen beide. In een rapport van de RIVM aangaande het begrippenkader omtrent de kwaliteit van de leefomgeving en leefbaarheid bepalen
Leidelmeijer en Van Kamp op basis van verschillende bronnen deze domeinen (Leidelmeijer
en Van Kamp, 2003). Dit zijn leefstijl, cultuur, gemeenschap/maatschappij, veiligheid, natuurlijke omgeving, natuurlijke bronnen, gebouwde omgeving, toegankelijkheid tot voorzieningen, economie, gezondheid en persoonlijke kenmerken (Leidelmeijer en Van Kamp, 2003).
Op basis van deze domeinen is het voor meer duidelijkheid over leefbaarheid, vooral zaak
om vast te stellen vanuit welk oogpunt er naar leefbaarheid wordt gekeken. In deze studie
gaat het om leefbaarheid ten opzichte van infrastructurele veranderingen. In paragraaf 3.3
zal worden gekeken hoe leefbaarheid is opgebouwd gezien de domeinen die verband houden
met verkeer en infrastructuur. Anderzijds kan er een totaal ervaren leefbaarheid worden gedefinieerd. Deze komt overeen met de waardering van de woonomgeving. Dit komt ook naar
voren in het rapport van Marsman en Leidelmeijer uit 2001 over geluidsoverlast in de Schipholregio. Hier wordt leefbaarheid gedefinieerd als de waardering van de woonomgeving door
de bewoner (Marsman en Leidelmeijer, 2001). Maar ook in andere definities ligt leefbaarheid
dicht bij de waardering van de woonomgeving. Zo wordt in een rapport van de UvA en Straat
Milieuadviseurs B.V. in opdracht van het RIVM leefbaarheid gedefinieerd als “het welbevinden
van bewoners en gebruikers over (de fysieke, sociale en milieukenmerken van) de woon- en
leefomgeving.” (De Straat en BRON/UvA, 1998). In 2001 wordt in een aanvulling op de Nationale Milieuverkenning van het RIVM een soortgelijke definitie gevormd. Hier wordt leefbaarheid gezien als de beleving van de dagelijkse leefomgeving (RIVM, 2001).
3.3
DOMEINEN LEEFBAARHEID EN VERKEERSEFFECTEN
Zoals in de voorgaande paragraaf is besproken vallen de domeinen van leefbaarheid uiteen in
een veelheid van factoren. Deze factoren kunnen gerelateerd zijn aan verkeer. Niet alle domeinen zijn onderhevig aan de invloed van verkeer en infrastructuur. Op basis van de effecten die
in hoofdstuk 2 zijn benoemd kan worden beargumenteerd dat in de volgende domeinen van
leefbaarheid verkeer een rol in speelt:
1.
2.
3.
4.

Beschikbaarheid van voorzieningen;
Gezondheid;
Leefomgeving;
Sociale samenhang.

Bij de beschikbaarheid van voorzieningen blijkt bereikbaarheid een belangrijke rol te spelen.
De bereikbaarheid is van invloed op de beschikbaarheid van voorzieningen. Bereikbaarheid is
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afhankelijk van de afstand en de benodigde tijd en kosten om te verplaatsen. Bovendien spelen de activiteit die men wil bereiken en de vervoersmodaliteiten die men tot zijn beschikking
heeft een grote rol (Dekoninck et al, 2010).
Bij gezondheid gaat de aandacht uit naar een gezonde leefomgeving. Met een gezonde leefomgeving wordt gedoeld op een omgeving die wat betreft milieuomstandigheden gezond is,
maar ook veilig is. Hierbij staan twee aspecten van verkeer en infrastructuur centraal: De
beheersing van externe verkeerseffecten en verkeersveiligheid. Met de beheersing van externe verkeerseffecten worden de effecten voor het milieu bedoeld die van invloed zijn op de
volksgezondheid. Zoals in hoofdstuk 2 al aan de orde kwam gaat het dan onder andere om
luchtvervuiling en geluidsoverlast. Verkeersveiligheid kan gezien worden als het risico op een
ongeval tijdens een verplaatsing. Echter, verkeersveiligheid heeft een subjectieve zijde. Dit
houdt in dat men een situatie als onveilig kan ervaren, terwijl het risico op een ongeval juist
laag is. Ook dit is reeds aan de orde gekomen in hoofdstuk 2 (Dekoninck et al, 2010).
De leefomgeving, een aangename leefomgeving, is ook een domein van leefbaarheid waarbij verkeersfactoren een rol spelen. Belangrijke waarden voor een aangename leefomgeving
zijn de belevingswaarde en de (eventuele) verstoring van de leefomgeving. Verstoring van de
leefomgeving onderscheidt zich van de externe verkeerseffecten doordat deze effecten niet
direct ongezondheid zijn, maar eerder als hinderlijk worden ervaren. Echter, over een langere
periode kan hinder wel tot gezondheidsproblemen leiden. Dergelijke verstoringen zijn in het
voorgaande hoofdstuk ook genoemd. Verstoringen worden veroorzaakt door geluid, trillingen, geur en licht. De factor belevingswaarde is hier nauw mee verwant. Belevingswaarde
gaat over situaties die afbreuk doen aan de mate waarin een omgeving als aangenaam wordt
ervaren, maar die geen hinder zijn. Zoals visuele vervuiling en verkeersdrukte (Dekoninck et
al, 2010).
Tot slot spelen verkeersfactoren een rol bij de sociale cohesie. Hierbij speelt het barrière-effect van verkeersinfrastructuur een grote rol. Dit barrière-effect is een sociaal effect van verkeer en infrastructuur. Het barrière-effect is gebaseerd op een verband tussen het sociale
leven in een straat- en of wijk en de verkeersdrukte in het gebied. Hierbij komt de subjectieve
verkeersveiligheid tot uiting. De subjectieve veiligheid is de ervaren veiligheid. Dit zorgt voor
een figuurlijke barrière in de zin van verblijfskwaliteit, die naast een letterlijke barrière, de
oversteekbaarheid, kan bestaan (Dekoninck et al, 2010).
Opgemerkt dient te worden dat leefbaarheid niet uitsluitend wordt bepaald door de hiervoor
genoemde verkeersgerelateerde effecten. Ook andere aspecten van de woonomgeving, zoals
sociale veiligheid, sociale cohesie op buurtniveau en het voorzieningenniveau spelen een belangrijke rol. Daarnaast kunnen persoonskenmerken, zoals leeftijd, geslacht, fysieke conditie
en dergelijken, invloed hebben op hoe de leefbaarheid van de woonomgeving wordt ervaren
(Leidelmeijer en Van Kamp, 2003). In deze studie ligt de nadruk op verkeerseffecten en hun
invloed op leefbaarheid. Echter, het relatieve belang van deze verkeerseffecten ten opzichte
van andere invloedsfactoren op de leefbaarheid zal op basis van de beschikbare gegevens zo
goed mogelijk worden nagegaan.
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3.4
CONCEPTUEEL MODEL
Op basis van de domeinen en de verkeersaspecten die in deze domeinen een rol spelen kan
het volgende conceptueel model worden gevormd. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd
voor een aantal effecten die benoemd zijn in hoofdstuk 2. Deze effecten zijn van invloed op
de verkeersaspecten die een rol spelen bij leefbaarheid. Effecten van de ontwikkeling van een
ringweg zijn onder andere veranderingen in de verkeersdoorstroming, de gemiddelde reistijd,
de milieuomstandigheden en de barrièrewerking van infrastructuur. De verkeersdoorstroming
is enerzijds van invloed op de verkeersveiligheid en anderzijds bepaalt de verkeersdoorstroming ook de bereikbaarheid. Een hoge mate van congestie doet bijvoorbeeld afbreuk aan de
bereikbaarheid. Dit is nauw verwant met de reistijd. Door een ringweg kan de gemiddelde
reistijd worden verkort en liggen meer reisdoelen (zoals voorzieningen) binnen het bereik. De
milieuomstandigheden kunnen van invloed zijn op de gezondheid, dit is in de vorige paragraaf
reeds aan de orde gekomen. Tot slot kan infrastructuur en het daarbij behorende verkeer een
barrière opwerpen. Hierdoor kan men worden beperkt in zijn of haar individuele vrijheid.
Naast deze veranderingen die een aanpassing van de infrastructuur teweeg kan brengen, is in
dit onderzoek een belangrijke rol weggelegd voor het belang dat verkeersaspecten hebben in
de totaal ervaren leefbaarheid. Door dit belang van verkeersaspecten in leefbaarheid in kaart
te brengen is het uiteindelijk mogelijk een beeld te scheppen van de gevolgen die de ontwikkeling van een ringweg heeft voor de leefbaarheid in Haarlem-Noord.
Figuur 3.4.1
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4. ONDERZOEKSOPZET
Zoals al eerder is vermeldt luidt de hoofdvraag van dit onderzoek:
In hoeverre is verdere ontwikkeling van een ringweg rond Haarlem van invloed op de leefbaarheid in Haarlem-Noord?
Deze vraag zal worden beantwoordt middels de volgende deelvragen:
1.
Hoe beïnvloeden verschillende aspecten van de huidige verkeerssituatie de leefbaarheid
in verschillende wijken in Haarlem en Haarlem-Noord?
2.
In hoeverre is de ontwikkeling van de ringweg van invloed op deze aspecten van de
leefbaarheid in Haarlem-Noord?
4.1
ONDERZOEKSMETHODEN
4.1.1
ANALYSE HUIDIGE SITUATIE
Voor het bepalen van de leefbaarheidseffecten in de huidige situatie wordt bij voorkeur informatie over de ervaren leefbaarheid van bewoners gebruikt. Door direct op een gestandaardiseerde manier aan bewoners te vragen naar hun beleving van leefbaarheid, wordt deze zo
objectief mogelijk in kaart gebracht en kunnen verschillen tussen wijken worden onderzocht.
Om de relaties te onderzoeken is informatie nodig over de ervaring van specifieke verkeerseffecten (veiligheid, geluidshinder en dergelijken) en meer algemene ervaring van leefbaarheid.
Daarnaast zijn gegevens nodig over andere factoren die de ervaren leefbaarheid kunnen beïnvloeden. Deze informatie is beschikbaar in de Omnibusenquête die door de Gemeente Haarlem in november 2012 is gehouden. De Omnibusenquête is een jaarlijkse enquête bestaande
uit circa honderd vragen over werk, verkeer en vervoer, milieu, welzijn, gezondheid, cultuur,
handhaving en veiligheid, de openbare ruimte en groen, de eigen woonbuurt en persoonlijke
kenmerken. De enquête biedt mogelijkheden om uitspraken te kunnen doen over zowel stadsdelen als wijken. In 2012 hebben 1347 Haarlemmers de Omnibusenquête ingevuld. Hiervan
zijn 410 mensen woonachtig in Haarlem-Noord. Deze gegevens worden enerzijds gebruikt om
de verschillen tussen wijken met betrekking tot de ervaring van verkeerseffecten te onderzoeken. Daarnaast worden deze gegevens gebruikt om het relatieve belang van verkeerseffecten
op de algemene ervaring van leefbaarheid te onderzoeken. Zie ook paragraaf 4.4.
Daarnaast is ervoor gekozen om door middel van interviews aanvullende inzichten te verzamelen over de meest relevante knelpunten met betrekking tot leefbaarheid in relatie tot de
verkeerssituatie. De interviews zijn afgenomen met wijkraadvoorzitters, de stadsdeelregisseur en een verkeerskundige uit Alkmaar. De wijkraadvoorzitters worden geacht goed geïnformeerd te zijn over de wijken en wat er onder de wijkbewoners speelt. Dit geldt ook voor
de stadsdeelregisseur. De stadsdeelregisseur heeft bovendien een meer overkoepelende inzichten over het stadsdeel. Tot slot is er een verkeerskundige uit Alkmaar geïnterviewd. Deze
verkeerskundige heeft veel kennis over de ring in Alkmaar en de ontwikkelingen die deze ring
heeft ondergaan. Ook kan deze verkeerskundige meer vertellen over de effecten voor de leefbaarheid. De interviews bieden meer mogelijkheden tot diepgang dan de Omnibusenquête. In
de interviews wordt gebruik gemaakt van een open opzet, waardoor er veel ruimte is voor de
respondent om naar eigen inzicht te reageren. Hierdoor vormen de interviews een aanvulling
op de gestructureerde Omnibusenquête.
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4.1.2 EFFECTEN VAN DE RING
De toekomstige effecten van de verdere ontwikkeling van de ring zijn in het kader van deze
studie niet kwantitatief in te schatten. Hiervoor zou het nodig zijn gebruik te maken van verkeersprognosemodellen en aanvullende rekenmodules met betrekking tot geluid en luchtkwaliteit. Dit is in het kader van deze studie niet haalbaar. Er is daarom voor gekozen om een
indicatieve inschatting te maken van mogelijke effecten, door interviews met wijkraadvoorzitters, de stadsdeelregisseur en een verkeerskundige uit Alkmaar die goed ingevoerd zijn in
de huidige ervaren knelpunten met betrekking tot verkeer en leefbaarheid in Haarlem-Noord.
Hiermee wordt vooral naar de lokale effecten gekeken. Daarnaast wordt een vereenvoudigde
bereikbaarheidsanalyse uitgevoerd met behulp van een routeplanner, om de effecten van de
ring op de bovenlokale bereikbaarheid voor bewoners van Haarlem-Noord in te schatten. Op
basis van de huidige routeadviezen van Google Maps (2013) en eigen verwachtingen van de
geadviseerde routes bij aanleg van een ringweg wordt onderzocht voor welk deel van de werkende bevolking de ringweg mogelijk een bereikbaarheidsverbetering oplevert. Zie paragraaf
4.4 voor een meer gedetailleerde omschrijving van deze analyse.
4.2
ONDERZOEKSGEBIED
Zoals al ter sprake is gekomen is het onderzoeksgebied van dit onderzoek Haarlem. Om deze
stad zal een ringweg worden aangelegd. Het zwaartepunt van de veranderingen in de infrastructuur ligt in Haarlem-Noord. Hier zal de Westelijke Randweg met de oostelijke Vondelweg
worden verbonden. Bovendien zal de Vondelweg grote veranderingen moeten ondergaan om
een ring te kunnen vormen. Door deze veranderingen is het in dit deel van de stad vrijwel zeker dat er gevolgen zullen zijn voor de leefbaarheid. In dit onderzoek is daarom besloten om
enkel het stadsdeel Haarlem-Noord (op de kaart in het blauw weergeven) te onderzoeken. De
leefbaarheid zal in dit stadsdeel bovendien niet overal dezelfde ontwikkeling ondergaan ten
gevolge van de aanleg van de ringweg. In het oostelijke gedeelte van het stadsdeel zullen de
effecten voor de leefbaarheid naar verwachting anders zijn dan in het westelijke gedeelte. In
het oosten zullen de grootste veranderingen in de infrastructuur plaatsvinden, terwijl in het
westen de situatie min of meer gelijk blijft. De westzijde van de ringweg, de Westelijke Randweg, kent al grotendeels de vorm en inrichting die nodig is voor de uiteindelijke ring.
Bovendien is het van belang dat er van deze wijken al de nodige data is en dat er in de betreffende wijken voldoende respons is geweest bij het Omnibusonderzoek. Om een compleet
beeld te krijgen van het onderzoeksgebied, is het van belang te kijken hoe het stadsdeel en de
wijken zich verhouden ten opzichte van elkaar en de hele stad. Het stadsdeel Haarlem-Noord
bestaat uit drie wijken, Westoever Noord Buitenspaarne, Ter Kleef en Ter Zaanen en Oud
Schoten en Spaarndam. Deze wijken zijn weer opgebouwd uit verschillende buurten. In dit
onderzoek zal de focus echter op het stadsdeel en de wijken daarbinnen liggen. Uit het bovenstaande bleek dat er bovendien een scheiding is tussen het oosten en het westen van het
stadsdeel. De data die is verkregen uit de interviews is ook bestudeerd voor deze geografische
verdeling van het stadsdeel.
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Geografische indeling Haarlem

Kaart 4.2.1
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KENMERKEN VAN HET ONDERZOEKSGEBIED
Om een goed beeld te krijgen van het onderzoeksgebied is naar een aantal feitelijke gegevens
van Haarlem-Noord en de wijken binnen dit stadsdeel gekeken. Dit zijn de kenmerken van
deze wijken en het stadsdeel op het gebied van bevolking, het welvaartsniveau, de woningvoorraad en mobiliteit. Een overzicht hiervan is weergeven op de factsheet op bladzijde 32.
Haarlem-Noord is hier afgezet tegenover de (gemiddelde) scores van de stad. De wijken zijn
tegenover elkaar afgezet. Zo ontstaat er een beeld van mogelijke verschillen binnen het stadsdeel.
In alle wijken en daardoor in het stadsdeel is de bevolking naar geslacht ongeveer gelijk verdeeld. Circa de helft van de bevolking bestaat uit mannen en de andere helft uit vrouwen.
Bij de leeftijdsopbouw zijn er wel enkele verschillen. In Westoever Noord Buitenspaarne zijn
relatief veel mensen jonger dan 44. De bevolkingssamenstelling van Ter Kleef en Te Zaanen
en Oud Schoten en Spaarndam komt in grote mate overeen met die van het stadsdeel en die
van heel Haarlem. De bevolkingssamenstelling van de wijken en het stadsdeel verschilt wat
betreft huishoudenstype. Westoever Noord Buitenspaarne heeft binnen het stadsdeel gezien
relatief het grootste aandeel eenpersoonshuishoudens en het kleinste aandeel huishoudens
met kinderen. Dit is weliswaar ongeveer gelijk aan de verdeling zoals deze voor de hele stad
geldt. Haarlem-Noord heeft ten opzichte van Haarlem in het algemeen minder eenpersoonshuishoudens en juist relatief veel huishoudens met kinderen. Deze verdeling is ook te zien in
Oud Schoten en Spaarndam en Ter Kleef en Te Zaanen.
Als er wordt gekeken naar de wijken binnen Haarlem-Noord blijkt dat in Oud Schoten en
Spaarndam in verhouding tot het gemiddelde van Haarlem minder mensen in loondienst zijn.
In Westoever Noord Buitenspaarne hebben relatief veel mensen een baan. Het aantal uur dat
men gemiddeld aan een baan besteed is in Haarlem-Noord ruim een uur minder dan in de
totale stad. Westoever Noord Buitenspaarne spant de kroon. Hier ligt het gemiddeld aantal
uur dat men werkt per week op 31,5. In Westoever Noord Buitenspaarne wordt de gezondheid het best beoordeeld. Zowel in Ter Kleef en Te Zaanen als in Oud Schoten en Spaarndam
wordt de eigen gezondheid als goed beoordeeld. Naar verhouding wordt in deze wijken de
gezondheid wel iets minder beoordeeld dan in Haarlem in het geheel. Het verschil is echter
te verwaarlozen. In geen van de wijken wordt de gezondheid echt als een beperking ervaren.
Wat betreft de woningvoorraad blijkt dat Haarlem-Noord ten opzichte van de hele stad veel
eengezinswoningen en weinig flats of appartementen heeft. Binnen Haarlem-Noord valt
op dat Oud Schoten en Spaarndam juist een groot aandeel flats en appartementen heeft.
Ter Kleef en Te Zaanen heeft het grootste aandeel eengezinswoningen en Westoever Noord
Buitenspaarne heeft het grootste aandeel boven- en benedenwoningen. Haarlem wordt gekenmerkt door een woningvoorraad die voor ongeveer 50% uit koopwoningen bestaat en
voor de andere 50% uit huur. Het gaat dan voornamelijk om sociale huur. In Ter Kleef en Te
Zaanen ligt het aandeel koopwoningen, met zo’n 70%, ver boven dit stedelijke gemiddelde.
In Oud Schoten en Spaarndam zijn naar verhouding veel sociale huurwoningen (bijna 40%).
Het welvaartsniveau is bestudeerd op basis van de gemiddelde taxatiewaarde van de woningen en het gemiddeld inkomen per huishouden. Opvallend is dat de taxatiewaarde van flats
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en appartementen in Haarlem-Noord iets boven het stedelijk gemiddelde ligt, maar voor de
andere typen woningen juist lager. Een echte uitschieter is zichtbaar in de taxatiewaarde van
eengezinswoningen in Ter Kleef en Te Zaanen, deze ligt boven het stedelijk gemiddelde. Ook
het gemiddeld inkomen per huishouden ligt in deze wijk boven het stedelijk gemiddelde (circa
€6.000,-). Westoever Noord Buitenspaarne heeft een taxatiewaarde die ongeveer rond het
gemiddelde van Haarlem of iets daaronder ligt. Het gemiddeld inkomen is €31.540,- en daarmee ligt dit circa €2.000,- onder het stedelijk gemiddelde. Oud Schoten en Spaarndam wordt
gekenmerkt door relatief lage taxatiewaarde van woningen. Het gemiddeld inkomen ligt hier
echter boven het stedelijk gemiddelde.
Belangrijk in dit onderzoek zijn de huidige kenmerken ten aanzien van mobiliteit en bereikbaarheid. Autobezit en de nabijheid van voorzieningen zijn hier belangrijke indicatoren. Ten
aanzien van autobezit blijkt in Westoever Noord Buitenspaarne het aantal auto’s per huishouden met een score van 0,7 relatief erg laag is. De andere wijken liggen met gemiddeld 0,9 auto
per huishouden op het stedelijk gemiddelde. De nabijheid van voorzieningen wordt berekend als de afstand tot de dichtstbijzijnde voorziening berekend over de weg. Een voorziening
wordt in dit geval gezien als een locatie die men bezoekt in het dagelijks leven, zoals gezondheidsinstellingen, culturele instellingen, scholen, parken en opritten van hoofdverkeerswegen
(CBS, 2012). In Westoever Noord Buitenspaarne blijken de voorzieningen het verst weg. In Ter
Kleef en Ter Zaanen ligt de dichtstbijzijnde voorziening vanaf de thuislocatie op gemiddeld
700m van de thuislocatie. De nabijheid van voorzieningen in Oud Schoten en Spaarndam ligt
ongeveer gelijk met het stedelijk gemiddelde, op 1,1 km. De meest belangrijke werklocatie
van inwoners in Haarlem-Noord blijkt Haarlem zelf te zijn (zie ook bijlage 6). Circa 40% van de
inwoners van stadsdeel Noord blijven voor hun werk binnen de gemeente (CBS, 2012). Naast
Haarlem gaan veel mensen naar Amsterdam (bijna een kwart) en een groot deel naar Haarlemmermeer (waaronder Schiphol).
Uit het feit dat veel mensen binnen Haarlem werken zou kunnen worden verwacht dat veel
mensen in Haarlem-Noord gebruik maken van langzame vervoersmodaliteiten zoals de fiets.
Echter, in verhouding tot Haarlem in totaal, blijkt dat in stadsdeel Noord iets minder vaak
de fiets of te voet naar het werk wordt gegaan. Men maakt juist meer gebruik van de auto.
Binnen de wijken blijkt dat men het meest naar het werk fietst in Ter Kleef en Te Zaanen. In
Westoever Noord Buitenspaarne maakt men vaker gebruik van de trein. De auto wordt hier
bovendien het minst gebruikt ten opzichte van de andere wijken en ten opzichte van Haarlem
in totaal. In Haarlem-Noord blijkt ongeveer een gelijk aandeel dagelijkse fietsers te zijn als in
Haarlem in totaal. Er zijn meer regelmatige fietsers dan in Haarlem in totaal. Dit maakt dat er
minder mensen zijn die niet of nauwelijks of een enkele keer fietsen. In Ter Kleef en Te Zaanen
wordt het meest ‘regelmatig gefietst’. In Oud Schoten en Spaarndam wordt het minst ‘regelmatig gefietst’.
Er zijn verschillen tussen de drie wijken in Haarlem-Noord. Zo wordt in Westoever Noord Buitenspaarne werken mensen het minst aantal uren per week. Het welvaartsniveau is in Ter
Kleef en Te Zaanen hoger dan in de andere wijken en in Oud Schoten en Spaarndam wordt
het minst gebruik gemaakt van de fiets. Uiteindelijk zijn er echter geen heel grote verschillen
tussen de wijken.
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Oud Schoten en Spaarndam

Ter Kleef en Te Zaanen

Westoever N. Buitenspaarne

Haarlem-Noord

Figuur 4.2.2

Bron:
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Factsheet kenmerken Haarlem-Noord

RELATIEF WEINIG
EENPERSOONSHUISH.
EN VEEL HUISH. MET
KINDEREN
LAGERE GEMIDDELDE
DAGBESTEDING PER
WEEK
GEZONDHEID GOED
BEOORDEELD

IETS MINDER AUTO’S
PER HUISH. DAN STAD
TAXATIEWAARDE FLATS
EN APPARTEMENTEN
RELATIEF HOOG
GEMIDDELD INKOMEN
PER HUISH. €35.227
BEIDE IETS ETS HOGER
DAN GEMIDDELDE STAD

WEINIG BOVEN- EN
BENEDENWONINGEN
LAGER AANDEEL
SOCIALE HUUR
RELATIEF VEEL
KOOPWONINGEN

VEEL MENSEN JONGER
DAN 44 JAAR
VEEL 1PERSOONSHUISHOUDENS
DAGBESTEDING:
- MINSTE MENSEN IN
LOONDIENST
- LAAGSTE GEMIDDELDE
WERKUREN

TAXATIEWAARDE BOVEN- EN BENEDENWONINGEN HET HOOGST
GEMIDDELD INKOMEN
PER HUISH. HET LAAGST
(€31.540)

LAGE AFSTAND TOT
DICHTSBIJZIJNDE
VOORZIENING
AUTO RELATIEF VAAK
VOOR WOON-WERK
FIETS MEER DAGELIJKS
OF REGELMATIG
GEBRUIKT DAN STAD

MINSTE AUTO’S PER
HUISHOUDEN
VEEL BOVEN- EN
BENEDENWONINGEN
WEINIG FLATS EN
APPARTEMENTEN

VOORZIENINGEN VERST
AF VAN THUISLOCATIE
TREIN IETS MEER VOOR
WOON-WERK
80% GEBRUIKT FIETS DAGELIJKS OF REGELMATIG

GEZONDHEID WORDT
HET BEST BEOORDEELD

AUTO’S PER HUISH. OP
GEMIDDELDE STAD
BEVOLKINGSSAMENSTELLING, DAGBESTEDING EN GEZONDHEID
GEMIDDELD
VEEL HUISHOUDENS
MET KINDEREN

TAXATIEWAARDE
ALLE WONINGEN HET
HOOGST
GEMIDDELD INKOMEN
PER HUISH. RUIM BOVEN
BEMIDDELD (€39.560)

VEEL EENGEZINSWONINGEN

VOORZIENINGEN MEEST
NABIJ DE THUISLOCATIE

VEEL KOOPWONINGEN
AANDEEL PARTICULIERE HUUR EN SOCIALE
HUUR GELIJK

FIETS VEEL GEBRUIKT
VOOR Woon-werkVERPLAATSING
BIJNA 50% GEBRUIKT
DAGELIJKS FIETS

HUISHOUDENS EN
BEVOLKING GELIJK AAN
GEMIDDELDE STADSDEEL
DAGBESTEDING :
-RELATIEF VEEL MENSEN IN LOONDIENST
GEZONDHEID RELATIEF
HET SLECHTS BEOORDEELD

CBS (2012), O+S (2013)

AUTO’S PER HUISH. OP
GEMIDDELDE STAD
TAXATIEWAARDEN
GEMIDDELD, FLATS EN
APPARTEMENTEN
RELATIEF LAAG

VEEL FLATS EN APPARTEMENTEN

GEMIDDELD INKOMEN
PER HUISH. €34.580

WEINIG KOOPWONINGEN

VOORZIENINGEN GEM.
OP 1,1KM VAN THUISLOCATIE

VEEL SOCIALE HUUR
WEINIG FIETS VOOR
WOON-WERK
CIRCA 25% FIETST
NAUWELIJKS OF EEN
ENKELE KEER

4.3
VERSLAG VAN DE DATAVERZAMELING EN -ANALYSE
De data-analyse is opgedeeld in twee fases. In eerste instantie is er op basis van reeds beschikbare data die is verkregen uit de Omnibusenquête een aantal kwantitatieve analyses
uitgevoerd. Vervolgens zijn er interviews bij sleutelinformanten afgenomen. Hiervan is met
behulp van nVivo een kwalitatieve analyse uitgevoerd.
KWANTITATIEVE DATA-ANALYSE
De kwantitatieve data-analyses zijn gedaan op basis van de data die verkregen is bij het Omnibusonderzoek dat in november 2012 in de gemeente Haarlem is uitgevoerd (zie bijlage 1).
In totaal zijn er 1347 enquêtes onderdeel van dit databestand. In de onderstaande tabel is
weergeven hoeveel enquêtes er per stadsdeel zijn afgenomen en hoeveel dit er zijn per wijk.
Figuur 4.3.1

Samenvatting Omnibus

INGEVULDE ENQUÊTES
AANTAL

%

AANTAL

% STADS-

WIJK

WIJK

STADSDEEL DEEL

STADSDEEL

WIJK

Centrum

Wijk 1: Oude Stad

212

15,7

212

15,7

Oost

Wijk 3: Haarlem-oost

208

15,4

208

15,4

Wijk 2: Spoorbaan Leiden

123

9,1

Wijk 4: Haarlemmerhoutkwartier

111

8,3

290

21,5

56

4,1

125

9,3

163

12,1

410

30,4

Wijk 7: Oud Schoten en Spaarndam

122

9,0

Wijk 9: Schalkwijk

227

16,9

227

16,9

1347 100,0

1347

100,0

ZuidWest

Wijk 8: Duinwijk
Wijk 5: Westoever N. Buitenspaarne
Haarlem-Noord Wijk 6: Ter Kleef en Te Zaanen
Schalkwijk

Totaal
Bron:

Omnibus (2012)

De Omnibusenquête kent bovendien enkele wegingen. Er zijn wegingen gemaakt voor de
stadsdelen en voor de stad. Deze wegingen zorgen ervoor dat de gegevens worden gecorrigeerd naar bevolkingssamenstelling van de stadsdelen en wijken op basis van leeftijd en
geslacht. De weegfactoren variëren voor de stad van 0,32 tot 3,52 en voor de stadsdelen van
de 0,51 en de 3,45. De gemiddelde wegingsfactor voor de stad is 1,21. Voor de stadsdelen is
dit 1,22.
OPERATIONALISERING LEEFBAARHEID

Om de Omnibus bruikbaar te maken voor dit onderzoek moeten de verkeersaspecten geoperationaliseerd worden. Deze operationalisering gebeurt op basis van het conceptueel model
zoals is weergeven in paragraaf 3.4. Dit houdt in dat de aspecten bereikbaarheid, gezondheid,
verkeersveiligheid en de individuele keuzevrijheid uit verschillende indicatoren (vragen) bestaan. Gezondheid en de individuele keuzevrijheid vallen uiteen in vragen die gericht zijn op
de effecten die van invloed zijn op deze verkeersaspecten. Het is voor een individu tenslotte
erg lastig om bijvoorbeeld de staat van de volksgezondheid te duiden. Echter, door te kijken
naar het oordeel over geluidsoverlast en luchtverontreiniging kan er toch een indicatie worden gegeven. Dit geldt ook voor de individuele keuzevrijheid met betrekking tot vervoer. Bij
deze verkeersaspecten, gezondheid en individuele keuzevrijheid, wordt dus gekeken naar de
effecten die van invloed zijn op deze verkeersaspecten. De algemene leefbaarheid wordt onderzocht door middel van de waardering van de woonomgeving (Marsman en Leidelmeijer,
2001). De operationalisering is weergeven in figuur 4.4.2.
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Figuur 4.3.2

Operationalisering leefbaarheid in de Omnibusenquête

VERKEERSASPECTEN

VRAAG OMNIBUS

BEREIKBAARHEID

Bereikbaarheid van de stad algemeen
Autobereikbaarheid van de stad
Verkeersdoorstroming door de stad
Bereikbaarheid van de binnenstad

28.1
28.2
28.4
28.5

GEZONDHEID / MILIEUOMSTANDIGHEDEN

Geluidsoverlast
Luchtverontreiniging

32
33

VERKEERSVEILIGHEID

Verkeersveiligheid in de stad
Verkeersveiligheid voor fietsers
Overheidsaandacht naar rijgedrag automobilisten
Frequentie auto’s die te hard rijden

28.3
29.3
73.11
74.15

INDIVIDUELE KEUZEVRIJHEID/AANBOD VERVOERSVOORZIENINGEN

Voetgangersvoorzieningen in de binnenstad
Voorzieningenniveau voor fietsers
Parkeergelegenheid binnenstad
Parkeergelegenheid buurt
Openbaar vervoer buurt

28.7
29.6
28.6
81.7
81.3

ALGEMENE LEEFBAARHEID

Waardering woonomgeving
Bron:

90.2

Omnibus (2012)

Er zijn twee soorten analyses uitgevoerd op het databestand van de Omnibus. Ten eerste zijn
er verschillende variantieanalyses uitgevoerd om na te gaan op welke punten de wijken beter
of slechter scoren dan gemiddeld. Hiermee kunnen buurten in Haarlem-Noord onderling worden vergeleken en kan de vergelijking met Haarlem als geheel worden gemaakt. De variantieanalyses zijn bedoeld om de gemiddelden tussen bepaalde groepen (in dit geval stadsdelen
of wijken) te vergelijken. Bovendien laat een variantieanalyse zien in hoeverre de verschillen
tussen de stadsdelen of wijken inderdaad te wijten zijn aan het feit dat er een andere ruimtelijke locatie, een ander stadsdeel of een andere wijk, is. In het verslag zijn alleen die analyses
meegenomen waar de verschillen significant zijn bevonden. De variantieanalyses zijn in dit
onderzoek gebruikt om de stadsdelen en wijken te vergelijken op verkeersaspecten. Zo wordt
een beeld geschapen van de huidige situatie ten aanzien van deze verkeersaspecten. Zie voor
de variantieanalyses bijlage 2.
Naast de situatie met betrekking tot individuele aspecten van leefbaarheid, resteert de vraag
wat de effecten zijn voor de totaal ervaren leefbaarheid. Zo is het denkbaar dat de bereikbaarheid van de binnenstad negatief wordt beoordeeld, maar dat dit maar weinig invloed heeft op
de totale ervaren leefbaarheid. Om deze vraag te beantwoorden is een regressieanalyse uitgevoerd. Deze regressieanalyse wordt uitgevoerd om te onderzoeken hoeveel van de variantie in de afhankelijke variabele wordt verklaard door een combinatie van onafhankelijke
variabelen. De regressieanalyse laat zien hoe zwaar de onafhankelijke variabelen meewegen
in de verklaring van de afhankelijke variabele. De regressieanalyses dienen in dit onderzoek
inzicht te verschaffen in het relatieve belang van verschillende verkeerseffecten op de leef34

baarheid, zowel onderling als in relatie tot andere factoren, zoals persoonskenmerken en andere omgevingskenmerken. In dit geval zal de in de regressieanalyse worden onderzocht hoe
zwaar de verkeersaspecten en de persoons- of omgevingskenmerken meewegen (onafhankelijke variabelen) in het oordeel over de woonomgeving (afhankelijke variabele). Dit wordt op
basis van twee regressieanalyses gedaan. Een regressieanalyse met enkel de verkeersaspecten en een regressieanalyse waarin de totale ervaren leefbaarheid wordt verklaard op basis
van meerdere aspecten. Hierbij worden de effecten van verkeersaspecten gecontroleerd voor
andere leefbaarheidsaspecten zoals veiligheid, groen, voorzieningen en persoonskenmerken.
Zo ontstaat er een compleet beeld van de rol van de verkeersaspecten in de verklaring van de
variantie in het oordeel over de woonomgeving. In de Omnibus is de respondenten gevraagd
om een oordeel (een rapportcijfer) over de woning, de woonomgeving en Haarlem als geheel.
Het oordeel over de woonomgeving kan worden beschouwd als een totaaloordeel over de
buurt, waarin factoren als bereikbaarheid, geluidsoverlast, luchtkwaliteit, maar ook de sociale
omgeving, het veiligheidsgevoel en dergelijken een rol spelen. Het oordeel over de woonomgeving wordt dan gezien als een maat voor de ervaren leefbaarheid. Onder andere uit het
rapport van Marsman en Leidelmeijer uit 2001 over geluidsoverlast in de Schipholregio komt
naar voren dat het oordeel over de woonomgeving en de ervaren leefbaarheid in grote mate
overeenkomen. Hier wordt leefbaarheid gedefinieerd als de waardering van de woonomgeving door de bewoner (Marsman en Leidelmeijer, 2001). De regressieanalyses zijn weergeven
in bijlage 3.
KWALITATIEVE DATA-ANALYSE
Het kwalitatieve gedeelte van dit onderzoek bestaat uit het afnemen van interviews met sleutelinformanten. De meeste sleutelinformanten zijn wijkraadvoorzitter van een van de buurten
binnen Haarlem-Noord. Zij worden geacht veel kennis over te hebben van de buurt en op de
hoogte te zijn van wat er leeft onder de buurtbewoners. Daarnaast is de stadsdeelregisseur
van Haarlem-Noord geïnterviewd. De stadsdeelregisseur wordt vanuit de gemeente aangewezen en zorgt voor de verbinding tussen de verschillende wijkraden en buurten. Hiermee heeft
de stadsdeelregisseur een goed beeld van wat er speelt en waar zich problemen voordoen.
Bovendien is er een verkeerskundige van de Gemeente Alkmaar geïnterviewd. Deze verkeerskundige is nauw betrokken bij de ontwikkeling van de ring rond Alkmaar en heeft kennis van
de verschillende fases die de ring en de leefgebieden nabij de ring hebben doorlopen.
De interviews zijn afgenomen aan de hand van een itemlijst. Deze itemlijst is open van opzet
en diende alleen ter ondersteuning van de interviews (zie bijlage 4) De interviews zijn allen
vastgelegd met een dictafoon. Vervolgens zijn ze tot in het detail uitgewerkt. Hierna zijn de interviews met behulp van de analysesoftware nVivo gecodeerd en geanalyseerd. De codering is
zo opgebouwd dat er wordt gekeken naar verkeersaspecten en niet-verkeersaspecten. Daarbij
vallen de verkeersaspecten uiteen in bereikbaarheid, milieuomstandigheden, verkeersveiligheid en het oordeel over de voorzieningen/de individuele keuzemogelijkheden die men heeft
op het gebied van vervoer. Voor deze verkeersaspecten is ten eerste gekeken of men de aspecten belangrijk of niet belangrijk vindt bij de ervaren leefbaarheid. Daarnaast is er gekeken
welke verwachting men heeft over de gevolgen voor de leefbaarheid bij ontwikkeling van een
ringweg. Dit is verdeeld in positief, negatief of geen ontwikkeling. Op basis van de gecodeerde
interviews zijn er matrixen gemaakt. Deze matrixen zijn vervolgens geanalyseerd. Deze matrixen zijn te vinden in bijlage 5.
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Figuur 4.3.3

Overzicht interviews in Haarlem-Noord met sleutelinformanten

AANTAL
INTERWIJK/LOCATIE

Westoever N. Buitenspaarne

VIEWS

3

Ter Kleef en Te Zaanen

3

Oud Schoten en Spaarndam

4

Haarlem-Noord geheel
Alkmaar
Totaal

1
1
12

Bron:
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Eigen dataverzameling

BUURT

FUNCTIE RESPONDENT

Indischebuurt-Noord
Indischebuurt-Zuid /
Transvaalbuurt
Frans Halsbuurt
Kleverpark
Planetenbuurt
Sinnevelt
Dietsveld / Vogelbuurt
Delftwijk
Vondelkwartier

Wijkraadvoorzitter
Wijkraadvoorzitter
Wijkraadvoorzitter
Wijkraadvoorzitter
Wijkraadvoorzitter
Wijkraadvoorzitter
Wijkraadvoorzitter
Wijkraadvoorzitter
Wijkraadvoorzitter
Stadsdeelregisseur
Verkeerskundig

5. HAARLEM-NOORD

De huidige leefbaarheidssituatie

In dit hoofdstuk zal worden beschreven hoe Haarlem-Noord er nu voor staat wat betreft de
verkeersaspecten die van invloed zijn op de leefbaarheid. Deze beschrijving wordt gedaan op
basis van de uitkomsten van de Omnibusenquête (zie bijlage 1) die in november 2012 onder
een selectie van de Haarlemse bevolking is afgenomen. De Omnibusenquête gaat uit naar de
ervaringen van inwoners. De verkeersaspecten komen in de Omnibus op verschillende manieren naar voren. Per verkeersaspect zal worden aangegeven welke indicatoren er zijn gebruikt.
De indicatoren zijn bekeken per stadsdeel en per wijk en geven de gemiddelde beoordeling
op verschillende schaalniveaus (gehele stad, de binnenstad en de eigen buurt) weer. Er zijn
vijf stadsdelen, te weten Centrum, ZuidWest, Oost, Schalkwijk en Noord. Deze stadsdelen zijn
op hun beurt weer opgebouwd uit verschillende wijken. Haarlem-Noord bestaat uit de wijken
Westoever Noord Buitenspaarne, Ter Kleef en Te Zaanen en Oud Schoten en Spaarndam. Er
is zowel naar de verschillen tussen de stadsdelen als tussen de wijken gekeken. Daarbij zijn
alleen de verschillen die in de variantieanalyses significant zijn gebleken zijn meegenomen
in dit onderzoek. Op deze manier ontstaat een beeld van de verkeersgerelateerde leefbaarheidsaspecten in Haarlem-Noord en kunnen knelpunten benoemd worden. Het oordeel is
meestal weergeven in een cijfer van een schaal van 0 tot 10. Indien er een andere schaal
wordt gebruikt, zal dit worden genoemd. Een compleet overzicht van de variantieanalyses is
bijgevoegd in bijlage 2.
5.1
BEREIKBAARHEID
In de Omnibusenquête valt bereikbaarheid uiteen in verschillende vragen. De vragen gaan uit
naar de algemene bereikbaarheid van de stad, hierbij gaat het om de bereikbaarheid middels
elk mogelijk voertuig, de autobereikbaarheid van de stad, de verkeersdoorstroming door de
stad en de bereikbaarheid van de binnenstad. Deze indicatoren van bereikbaarheid zullen
hierna stuk voor stuk worden besproken.
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ALGEMENE BEREIKBAARHEID

De algemene bereikbaarheid van de stad krijgt in verhouding tot de andere stadsdelen een
lage beoordeling in Haarlem-Noord. De bereikbaarheid wordt in stadsdeel Noord gemiddeld
met een 6,8 beoordeeld. Dit is mogelijk te verklaren door het gegeven dat hier de drukke
Rijksstraatweg loopt en bovendien aan de oostkant er (nog) geen goede ontsluiting van het
stadsdeel is. Het hoogste gemiddelde oordeel over de algemene bereikbaarheid wordt in
Schalkwijk gegeven. Hier krijgt de algemene bereikbaarheid een 7,4. Op een lager schaalniveau, de wijken, blijkt dat de algemene bereikbaarheid in Oud Schoten en Spaarndam laag
wordt beoordeeld. De inwoners van Oud Schoten en Spaarndam geven de bereikbaarheid in
Figuur 5.1.1

Oordeel over de algemene bereikbaarheid van de stad per stadsdeel

Noord

Oost

Centrum

Zuidwest

Schalkwijk

≤6,8
Bron:
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Omnibus Haarlem (2012)

7,4

deze wijk gemiddeld een 6,6. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat dit de meest noordelijke wijk van de stad en het stadsdeel is. Daarmee is deze wijk het verst verwijderd van de
binnenstad. Bovendien zal in deze wijk de Westelijke Randweg aan de Vondelweg worden
verbonden. Het ontbreken van deze verbinding in de huidige situatie doet mogelijk afbreuk
aan de bereikbaarheid. In Westoever Noord Buitenspaarne en Ter Kleef en Te Zaanen krijgt de
bereikbaarheid gemiddeld een 6,9. Dit verschilt niet sterk met de wijken in andere stadsdelen.
De verschillen tussen de stadsdelen en de wijken met betrekking tot oordeel over de algemene bereikbaarheid zijn beide significant bevonden (p=0,01).
Figuur 5.1.2

Oordeel over de algemene bereikbaarheid van de stad per wijk
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AUTOBEREIKBAARHEID

Ook de ervaring van de autobereikbaarheid verschilt per stadsdeel en wijk significant (p=0,01).
De autobereikbaarheid van de stad wordt in stadsdeel Noord net als de algemene bereikbaarheid het laagst beoordeeld in verhouding tot de andere stadsdelen in Haarlem. De autobereikbaarheid van de stad wordt in Haarlem-Noord, met een gemiddeld oordeel van 5,3
op een schaal van 0 tot 10, als onvoldoende ervaren. Hiermee is Noord het enige stadsdeel
in Haarlem waar de autobereikbaarheid van de stad als onvoldoende wordt ervaren. Dit is
wederom te verklaren door de huidige verkeerssituatie in het stadsdeel. Grote wegen als de
Rijksstraatweg en de Vondelweg zijn enkelbaans en hebben daardoor snel te maken met congestie. Daarnaast worden een aantal wijken gekenmerkt door een fijnmazig stratenpatroon
Figuur 5.1.3

Oordeel over de autobereikbaarheid van de stad per stadsdeel

Noord

Oost

Centrum

Zuidwest

Schalkwijk

5,3
Bron:
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6,1

dat is ontstaan voor de groei van de automobiliteit en daarmee niet geschikt is voor de huidige hoeveelheid auto’s. Van de wijken in Noord blijkt zowel in Ter Kleef en Te Zaanen als in
Oud Schoten en Spaarndam de autobereikbaarheid als onvoldoende te worden ervaren. Hier
wordt de autobereikbaarheid gemiddeld met een 5,2 beoordeeld. In Westoever Noord en
Buitenspaarne krijgt de autobereikbaarheid een 5,7. Dit is ten opzichte van de andere wijken een redelijk hoge waardering. De verschillen tussen de wijken zijn lastig te verklaren. In
Oud-Schoten en Spaarndam heeft het mogelijk wederom te maken met de afstand die men
moet afleggen naar bijvoorbeeld de binnenstad. Al met al wordt de autobereikbaarheid van
de stad in Haarlem-Noord meestal als onvoldoende wordt beoordeeld.
Figuur 5.1.4

Oordeel over de autobereikbaarheid van de stad per wijk
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VERKEERSDOORSTROMING

Een volgend facet van bereikbaarheid uit de Omnibusenquête is het oordeel over de verkeersdoorstroming door de stad. Ook dit aspect wordt door de inwoners van Haarlem-Noord
als onvoldoende ervaren. Met een beoordeling van een 5,2 scoort Haarlem in verhouding tot
de andere stadsdelen het laagst. In de voorgaande bereikbaarheidsindicatoren kwam al naar
voren dat dit waarschijnlijk te maken heeft met de grote wegen die veelal enkelbaans zijn en
de fijnmazigheid van het stratenpatroon in de wijken. De verschillen tussen de stadsdelen wat
betreft het oordeel over de verkeersdoorstroming door de stad zijn significant (p=0,01).
Figuur 5.1.5

Oordeel over de verkeersdoorstroming door de stad per stadsdeel
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5,8

Er is ook significant verschil tussen de wijken in het oordeel over de verkeersdoorstroming
door stad (p=0,05). Als deze verschillen onder de loep worden genomen dan blijkt dat met
name in Ter Kleef en Te Zaanen de verkeersdoorstroming door de stad gemiddeld laag wordt
beoordeeld. Het gemiddeld oordeel over de verkeersdoorstroming door de stad is in deze wijk
een 5,0 op een schaal van 0 tot 10. Dit is het laagste oordeel over de verkeersdoorstroming
in vergelijking tot alle andere wijken. Echter, in alle andere wijken, op Schalkwijk na, wordt de
verkeersdoorstroming als onvoldoende ervaren. Het is niet duidelijk waarom men in Ter Kleef
en Te Zaanen het minst te spreken is over de verkeersdoorstroming is.
Figuur 5.1.6

Oordeel over de verkeersdoorstroming door de stad per wijk

spa
iten
. Bu
eve
rN

We
sto

Ter

Kle

ef
e

nT
eZ
aa

arn

ne

e

n

Oud Schoten en Spaarndam

Haarlem-Oost

n

Centrum

rba
an

Lei

de

Duinwijk

r
tie

Sp

oo

ar
kw

ut

ho

lem

ar

Ha

r
ee

Schalkwijk

5,0
Bron:

5,8

Omnibus Haarlem (2012)

43

BEREIKBAARHEID BINNENSTAD

Tot slot is het oordeel over de bereikbaarheid van de binnenstad nader bestudeerd. Het verschil in het gemiddeld oordeel hierover is zowel voor de stadsdelen als de wijken significant
(beide p=0,05). Hierover is het oordeel van de inwoners van het centrum zelf het laagst met
ongeveer een 5,4. Haarlem-Noord volgt hierna met een 5,5. De bereikbaarheid van de binnenstad wordt hier dus net aan voldoende geacht.

Figuur 5.1.7

Oordeel over de bereikbaarheid van de binnenstad per stadsdeel
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6,0

Echter, onder de wijken blijkt dat in Oud Schoten en Spaarndam de bereikbaarheid van de binnenstad, met een 5,0, het laagst wordt beoordeeld van alle wijken. Dit kan worden verklaard
door de afstand die men vanuit deze wijk moet afleggen om het centrum te bereiken. Dit is
een grotere afstand dan in de andere wijken. In de andere wijken in Haarlem-Noord wordt de
bereikbaarheid van de binnenstad wel als voldoende ervaren. Dit verschilt niet tot nauwelijks
met de andere wijken in Haarlem.

Figuur 5.1.8

Oordeel over de bereikbaarheid van de binnenstad per wijk
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CONCLUSIE

Al met al kan worden geconcludeerd dat in Haarlem-Noord in verhouding tot de andere stadsdelen een vrij lage waardering krijgt. Dit heeft hoogstwaarschijnlijk te maken met de drukke Rijksstraatweg en de congestiegevoelige Vondelweg, belangrijke wegen in dit stadsdeel.
Daarnaast kan de lage waardering van de bereikbaarheid worden verklaard uit de ruimtelijke
indeling van een aantal wijken binnen het stadsdeel. Deze wijken zijn ontstaan voor de groei
van de automobiliteit en dus niet geschikt voor de huidige hoeveelheid auto’s.
Binnen het stadsdeel blijkt dat in Oud Schoten en Spaarndam de bereikbaarheid het laagst
wordt gewaardeerd ten opzichte van de andere wijken in Haarlem-Noord. De meest logische
verklaring hiervoor is dat deze wijk het verst is verwijderd van de binnenstad. Bovendien ontbreekt hier op dit moment de belangrijke verbinding tussen de Westelijke Randweg en de
Vondelweg. In Westoever Noord Buitenspaarne is men het meest positief gestemd over de
bereikbaarheid van de stad.
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5.2
MILIEUOMSTANDIGHEDEN
Naast bereikbaarheid is gekeken naar de ervaringen wat betreft de milieuomstandigheden.
De milieuomstandigheden vallen uiteen in geluidsoverlast en luchtverontreiniging. Een hogere beoordeling betekent dat men meer overlast of verontreiniging ondervindt.
GELUIDSOVERLAST
In zowel de stadsdelen als de wijken wordt er een significant verschil gevonden als het gaat
om de ervaren mate van geluidsoverlast (beide p=0,01). In Haarlem-Noord blijkt in verhouding tot de andere stadsdelen weinig geluidsoverlast te worden ervaren. Het meeste geluidsoverlast ondervindt men in het centrum van de stad. Daar wordt de ervaren geluidsoverlast
beoordeeld met een 4,9. Dit is onder andere te verklaren door het nachtleven dat zich in het
centrum van een stad vaak afspeelt en in de andere wijken niet of minder aanwezig is. In
Haarlem-Noord ligt het oordeel over de mate van geluidsoverlast, met een 3,5, dus veel lager.
Als de wijken met elkaar worden vergeleken komen er wel duidelijke verschillen binnen Haarlem-Noord naar voren. In Westoever Noord Buitenspaarne ervaart men in verhouding tot
de andere wijken in het stadsdeel veel geluidsoverlast. Hiermee staat de wijk op de tweede
plaats van alle Haarlemse wijken als het gaat om de ervaren geluidsoverlast. De achterliggende reden hiervan is waarschijnlijk de ligging van de wijk aan het Spaarne waar veel vrachtschepen langskomen, en de Vondelweg/Spaarndamseweg, waar veel verkeer is. In Oud Schoten
en Spaarndam ervaart men juist het minste geluidsoverlast van alle wijken. Dit kan mogelijk
worden verklaard uit het feit dat deze wijk aan de rand van de stad ligt en daardoor wellicht
rustiger is wat betreft verkeer en ook geen nachtleven kent. Ter Kleef en Te Zaanen zit tussen
de twee andere wijken in.
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Figuur 5.2.1

Gemiddeld oordeel geluidsoverlast per stadsdeel
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4,9

Figuur 5.2.2

Gemiddeld oordeel geluidsoverlast per wijk
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LUCHTVERONTREINIGING
De luchtverontreiniging in stadsdeel Noord gemiddeld beoordeeld. Het oordeel, een 3,5, is
niet heel laag en niet heel hoog in verhouding tot de andere stadsdelen. De verschillen tussen
de stadsdelen zijn wel significant (p=0,01). De wijken vertonen onderling wel meer verschil
en ook deze verschillen zijn significant (p=0,01). Van de wijken in Haarlem-Noord wordt in
Westoever Noord Buitenspaarne weer, met een 4,0 als oordeel, het meeste luchtverontreiniging ervaren. Wederom speelt de ligging ten opzichte van het Spaarne en de Vondelweg/
Spaarndamseweg een belangrijke rol bij de verklaring hiervan. In beide andere wijken in Haarlem-Noord wordt de luchtverontreiniging met een 3,3 beoordeeld. Dit is gemiddeld in verhouding tot de andere wijken in Haarlem.
Figuur 5.2.3

Gemiddeld oordeel luchtverontreiniging per stadsdeel
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Figuur 5.2.4

Gemiddeld oordeel luchtverontreiniging per wijk
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CONCLUSIE
In verhouding tot de andere stadsdelen wordt in Haarlem-Noord weinig overlast ondervonden van geluid of luchtverontreiniging. Echter, als er wordt gekeken op wijkniveau dan blijkt
dat in Westoever Noord Buitenspaarne wel relatief veel overlast wordt ervaren. Dit is te verklaren doordat deze wijk grenst aan het Spaarne en de Spaarndamseweg/Vondelweg. Waar
veel vrachtschepen en verkeer langskomen. Daarnaast ligt aan de andere zijde van het water
industriegebied de Waardepolder. Ook dit industriegebied draagt mogelijk bij aan de ervaren
geluidsoverlast en luchtverontreiniging.
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5.3
VERKEERSVEILIGHEID
Een ander aspect dat nader is bestudeerd is de verkeersveiligheid. Er zijn verschillende indicatoren gebruikt om de verkeersveiligheid in beeld te brengen. Zo is er gekeken naar het
algemeen oordeel van verkeersveiligheid in de stad, de verkeersveiligheid voor fietsers, de
ervaren frequentie van auto’s die te hard rijden in de buurt en of men zou willen dat er meer
overheidsaandacht uitgaat naar het rijgedrag van automobilisten. Echter, alleen het algemene
oordeel over de verkeersveiligheid in de stad en de ervaren frequentie van auto’s die te hard
rijden in de buurt leverden significante verschillen op. Enkel deze indicatoren zullen worden
beschreven.
VERKEERSVEILIGHEID VAN DE STAD IN HET ALGEMEEN
De verkeersveiligheid van de stad wordt in Haarlem gemiddeld beoordeeld met een 6,3. In
Haarlem-Noord valt het oordeel van de verkeersveiligheid in verhouding tot dit stedelijk gemiddelde echter iets lager uit. In vergelijking tot de andere stadsdelen wordt in Haarlem-Noord
de verkeersveiligheid zelfs het laagst beoordeeld. Een verklaring hiervoor kan zijn dat de verkeersdrukte in het stadsdeel op dit moment erg hoog is. Er zijn geen goede verbindingen langs
het stadsdeel. Hierdoor verplaatst het verkeer zich voornamelijk door de wijken.
Er is een significant verschil tussen het oordeel over de verkeersveiligheid van de stad in het
algemeen tussen de stadsdelen (p=0,05). Op wijkniveau zijn de verschillen niet significant
bevonden. Daarom zullen er over de verschillen tussen de wijken geen uitspraken worden
gedaan.

52

Figuur 5.3.1

Gemiddeld oordeel over de verkeersveiligheid in de stad per stadsdeel
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ERVAREN FREQUENTIE TE HARD RIJDENDE AUTO’S IN DE BUURT
De ervaren frequentie van auto’s die te hard rijden in de buurt kan wel voor de stadsdelen en
de wijken worden bekeken. Hierbij wordt echter niet de normale schaal van 0 tot 10 gebruikt
voor de beoordeling. Een score van 1 betekent dat men vindt dat er vaak te hard wordt gereden, 2 voor soms en 3 voor nooit. Hoe hoger het gemiddelde oordeel, hoe lager de ervaren
frequentie van auto’s die te hard rijden in de buurt. In stadsdeel Noord is het gemiddelde
oordeel een 1,9. Dit houdt dus in dat er de gemiddeld ervaren frequentie van auto’s die te
hard rijden ‘soms’ is. Dit is gemiddeld in verhouding tot de andere stadsdelen. Het verschil in
Figuur 5.3.2

Gemiddeld oordeel over frequentie auto’s die te hard rijden in de buurt per stadsdeel
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de ervaren frequentie van auto’s die te hard rijden tussen de stadsdelen is significant (p=0,05).
Ook op wijkniveau zijn de verschillen significant (p=0,05). Daar komt naar voren dat men in
Oud schoten en Spaarndam de hoogste frequentie auto’s die te hard rijden worden ervaren.
Dan gaat het met eens score van 1,9 weliswaar nog steeds om ‘soms’. In Westoever Noord
en Buitenspaarne ligt de ervaren frequentie in vergelijking tot de andere wijken in Noord het
laagst. Alle wijken in scoren echter rond de 2 en er kan dus gezegd worden dat in vrijwel alle
wijken wordt ervaren dat er soms auto’s te hard rijden.
Figuur 5.3.3

Gemiddeld oordeel over frequentie auto’s die te hard rijden in de buurt per wijk
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CONCLUSIE
De algemene verkeersveiligheid van de stad wordt in Haarlem-Noord laag gewaardeerd.
Wordt er naar de ervaren frequentie van auto’s die te hard rijden gekeken dan blijkt dat in het
stadsdeel en wijken men ervaart dat er soms auto’s te hard rijden in de buurt. Haarlem-Noord
valt niet echt op in vergelijking tot de andere stadsdelen en de wijken binnen het stadsdeel
vertonen ook geen opvallende verschillen. Het is lastig hier een goede verklaring voor te vinden.
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5.4
VERVOERSVOORZIENINGEN
Het laatste verkeersaspect is het aanbod aan vervoersvoorzieningen. De kwaliteit van het
voorzieningenniveau draagt bij de individuele vrijheid op het gebied van mobiliteit. Wederom
zijn er een aantal indicatoren gebruikt. Niet alle verschillen tussen de stadsdelen en wijken
zijn significant bevonden. Daarom worden hier alleen het gemiddeld oordeel over de fietsvoorzieningen in de eigen buurt, het gemiddeld oordeel over de parkeergelegenheid in de
binnenstad en in de eigen buurt en het gemiddeld oordeel over het openbaar vervoer in eigen
buurt besproken.
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FIETSVOORZIENINGEN IN DE BUURT
Het gemiddeld oordeel over de fietsvoorzieningen in de buurt is verdeeld van zeer tevreden (1)
naar zeer ontevreden (5). Hiervan kan gezegd worden in dat Haarlem-Noord, met een score van
2,7 men niet uitermate tevreden is, maar ook niet ontevreden. De verschillen tussen de stadsdelen zijn significant bevonden (p = 0,05). Ook op wijkniveau zijn de verschillen significant (p =
0,01). Bovendien komen hier duidelijkere verschillen naar voren. In Westoever Buitenspaarne
is men het minst tevreden met de fietsvoorzieningen in de buurt ten opzichte van alle andere
wijken in Haarlem. De fietsvoorzieningen in de buurt worden hier beoordeeld met een 3,1. Dit
Figuur 5.4.1

Gemiddeld oordeel over de fietsvoorzieningen n de buurt per stadsdeel
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betekent dat men hier noch tevreden noch ontevreden is met de fietsvoorzieningen. Een mogelijke verklaring voor dit lage oordeel in vergelijking tot de andere wijken is dat het vooroorlogse
stratenpatroon in deze wijk. De straten zijn niet ontworpen voor veel autoverkeer, maar dat autoverkeer is er nu wel. Hierdoor komt de fietser in het gedrang. In Ter Kleef en Te Zaanen is men
het meest tevreden over de fietsvoorzieningen van alle wijken in Haarlem.

Figuur 5.4.2

Gemiddeld oordeel over l over de fietsvoorzieningen in de buurt per wijk
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PARKEERGELEGENHEID BINNENSTAD
Het gemiddeld oordeel over de parkeergelegenheid verschilt ook significant per
stadsdeel (p = 0,01) en wijk (p=0,01). Bij de stadsdelen blijkt dat de parkeergelegenheid in de
binnenstad wordt door de inwoners van de binnenstad zelf (stadsdeel Centrum) het laagst
gewaardeerd. In Haarlem-Noord wordt de parkeergelegenheid in de binnenstad met een 5,9
als voldoende beoordeeld. Hiermee springt Haarlem-Noord niet meteen in het oog. De score
is wel iets hoger dan het stedelijk gemiddelde. Ook bij de wijken zijn er geen heel grote verFiguur 5.4.3

Gemiddeld oordeel over de parkeergelegenheid in de binnenstad per stadsdeel

Noord

Oost

Centrum

Zuidwest

Schalkwijk

5,1
Bron:

60

Omnibus Haarlem (2012)

6,1

schillen te zien. Inwoners van Ter Kleef en Te Zaanen beoordelen de parkeergelegenheid in de
binnenstad met een 6,1 bijna het hoogst. Deze wijk ligt dicht bij het centrum. De meeste mensen zullen hierdoor hun auto thuis laten of aan de rand van de wijk nabij het centrum zetten
als zij het centrum willen bezoeken. Dit verklaart mogelijk dit positieve oordeel.

Figuur 5.4.4

Gemiddeld oordeel over de parkeergelegenheid in de binnenstad per wijk
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PARKEERGELEGENHEID IN DE BUURT
Ook bij het oordeel over de parkeergelegenheid in de eigen buurt (wederom op basis van tevredenheid, 1 = zeer tevreden, 5 = zeer ontevreden) valt Haarlem-Noord in positieve of negatieve
zin niet op. Een score van 2,8 maakt dat er gezegd kan worden dat men in dit stadsdeel niet tevreden niet ontevreden met de parkeergelegenheid in de buurt is. Het verschil in het oordeel
over de parkeergelegenheid in de eigen buurt is significant bevonden (p = 0,01). Op wijkniveau
springt wel een wijk in Haarlem-Noord in het oog. Dit is Westoever Noord Buitenspaarne. Een
Figuur 5.4.5

Gemiddeld oordeel over parkeergelegenheid in de buurt per stadsdeel
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score van 3,1 zorgt er voor dat men in deze wijk, op de Oude Stad na, het minst tevreden is
met de parkeergelegenheid in de buurt. Ook hier kan de verklaring weer gezocht worden in
de ruimtelijke opbouw van de wijk, de smalle straten die niet gebouwd zijn op het huidige
autoverkeer. Van de drie wijken in Haarlem-Noord is men in Ter Kleef en Te Zaanen het meest
te spreken over de parkeergelegenheid in de buurt. Deze wijk is aanzienlijk ruimer opgezet
dan bijvoorbeeld Westoever-Noord Buitenspaarne. Dit verklaart mogelijk voor een deel dit
verschil. Ook op wijkniveau zijn de verschillen significant bevonden (p = 0,01).
Figuur 5.4.6

Gemiddeld oordeel over parkeergelegenheid in de buurt per wijk
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OPENBAAR VERVOER IN DE BUURT
Het laatste aspect van de vervoersvoorzieningen dat is bestudeerd is het oordeel over het
openbaar vervoer in de buurt. Wederom gaat het om de mate van tevredenheid, waarbij
zeer tevreden een score van 1 en zeer ontevreden een score van 5 is. In Haarlem-Noord kan
met een gemiddeld oordeel van 2,2 gezegd worden dat men redelijk tevreden is met het
openbaar vervoer in de buurt. Dit is ongeveer gelijk aan de gemiddelde score voor Haarlem
in het geheel. Ook als er wordt ingezoomd op de wijken zijn er geen grote verschillen te zien.
Figuur 5.4.7

Gemiddeld oordeel over het openbaar vervoer in de buurt per stadsdeel
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De scores in de wijken in Haarlem-Noord variëren van 2,1 tot 2,2. De verschillen zijn op beide
schaalniveaus significant bevonden (p = 0,01).
Figuur 5.4.8

Gemiddeld oordeel over het openbaar vervoer in de buurt per wijk
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CONCLUSIE
Uiteindelijk kan gesteld worden dat Haarlem-Noord middelmatig scoort wat betreft de beoordeling van vervoersvoorzieningen. In Ter Kleef en Te Zaanen is men het meest te spreken
over de voorzieningen. In Oud Schoten en Spaarndam is men het minst te spreken over de
vervoersvoorzieningen.
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5.5
CONCLUSIE
Op basis van de data-analyse is er een beeld geschetst van de huidige situatie in Haarlem-Noord. Hierbij is Haarlem-Noord afgezet tegenover de andere stadsdelen en zijn de
wijken binnen Haarlem-Noord tegen alle andere wijken in Haarlem afgezet. Bereikbaarheid
wordt in stadsdeel Noord niet erg positief beoordeeld. Hiervoor zijn verschillende verklaringen mogelijk. Zo speelt de ruimtelijke indeling van een deel van het stadsdeel een belangrijke
rol. Verschillende wijken kennen een ruimtelijke indeling die ontstaan is voor de groei van de
automobiliteit. Door de huidige hoeveelheid autoverkeer heeft men in het stadsdeel snel te
maken met congestie. Bovendien zijn een aantal grote wegen enkelbaans (de Rijksstraatweg
en de Vondelweg) en ontbreekt een belangrijke verbinding tusen de Vondelweg en de Westelijke Randweg. Deze beperkingen ten gevolgen van de ruimtelijke indeling gaan ten koste van
de reistijd en verkeersdoorstroming wat van invloed is op de bereikbaarheid. Dit heeft ook gevolgen voor de verkeersveiligheid. De verkeersveiligheid wordt dan ook laag beoordeeld in het
stadsdeel. Een slechte verkeersdoorstroming zorgt voor een hoge mate van verkeersdrukte.
Dit zorgt waarschijnlijk vooral voor een gevoel van onveiligheid, maar kan ook daadwerkelijk
meer risicovolle situaties opleveren. Wat betreft de milieuomstandigheden in het stadsdeel
wordt er weinig overlast ervaren. Met de vervoersvoorzieningen in Haarlem-Noord en in de
rest van de stad zijn de inwoners van Haarlem-Noord niet heel tevreden, maar ook niet heel
ontevreden. Hier valt Haarlem-Noord niet op in vergelijking tot de andere stadsdelen.
Als gekeken wordt naar de wijken in Haarlem-Noord, Westoever Noord Buitenspaarne, Ter
Kleef en Te Zaanen en Oud Schoten en Spaarndam, dan blijkt dat in elke wijk andere problemen worden ervaren. Zo blijkt dat in Oud Schoten de bereikbaarheid negatiever wordt ervaren
dan in de andere wijken. Met name de autobereikbaarheid krijgt hier een laag oordeel. Dit
heeft mogelijk te maken met het feit dat deze wijk de grootste afstand tot het centrum kent.
Daarnaast is dit de wijk waar de Vondelweg en de Westelijke Randweg met elkaar verbonden
zullen worden. Deze verbinding zorgt voor een sterke verbetering van de autobereikbaarheid.
Het meeste overlast van luchtverontreiniging en geluid heeft men in Westoever Noord Buitenspaarne. Dit komt naar alle waarschijnlijkheid door de nabijheid van het Spaarne, de Spaarndamseweg/Vondelweg en de Waarderpolder. In Ter Kleef en Te Zaanen is men in verhouding
tot de andere wijken tevreden over de verkeersaspecten. Hier is men het meest te spreken
over de vervoersvoorzieningen.
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6. DE ROL VAN VERKEER

bij het oordeel over de woonomgeving

In het voorafgaande is onderzocht in hoeverre Haarlem-Noord en de wijken binnen dit stadsdeel verschillen ten opzichte van de andere stadsdelen en wijken in Haarlem. Hierbij is gekeken naar de huidige situatie met betrekking tot verkeersgerelateerde leefbaarheidsaspecten.
In dit hoofdstuk zal worden onderzocht in hoeverre deze verkeersaspecten meewegen in de
ervaren leefbaarheid. Dit gebeurt enerzijds middels verschillende regressieanalyses op basis
van de Omnibusenquête. Anderzijds is er ook in de interviews met de wijkraadsvoorzitters en
de stadsdeelregisseur gevraagd naar de waarde die men hecht aan de verkeersaspecten. Ook
dit zal aan de orde komen in dit hoofdstuk.
6.1
HET BELANG VAN VERKEERSASPECTEN IN DE OMNIBUSENQUÊTE
In de Omnibusenquête wordt niet gevraagd naar een algemeen oordeel over leefbaarheid.
Wel is er een algemeen oordeel over de eigen woonomgeving gegeven. Uit verschillende bronnen blijkt dat de kwaliteit van de woonomgeving nauw verwant is met de ervaren leefbaarheid. Zo wordt in een aantal van die bronnen de woonomgeving genoemd in de definitie van
leefbaarheid (De Klerk, 1995, De Straat, Bron/UvA, 1998, Marsman en Leidelmeijer, 2001 en
RIVM, 2001). In het rapport van Marsman en Leidelmeijer uit 2001 wordt zelfs gesteld dat leefbaarheid de waardering van de woonomgeving door bewoners is. Op basis hiervan is ervoor
gekozen om in dit geval het oordeel over de woonomgeving als een gelijke van het oordeel
over leefbaarheid te beschouwen. In de Omnibusenquête is naar het algemene oordeel over
de woonomgeving gevraagd. Dit oordeel, een cijfer op een schaal van 0 tot 10, kan worden
gezien als de mate waarin men zijn woonomgeving leefbaar acht. In tabellen 6.1.1 en 6.1.2
is zichtbaar hoe men gemiddeld oordeelt over de woonomgeving per stadsdeel en per wijk.
Figuur 6.1.1

Gemiddeld oordeel over de woonomgeving per stadsdeel

8,0
7,8
7,6
7,4
7,2
Centrum

7,0

ZuidWest

6,8

Schalkwijk

6,4

Noord

6,2
Bron:

Oost

6,6

Haarlem
Oordeel woonomgeving

Omnibus Haarlem (2012)

Door middel van een regressieanalyse kan worden onderzocht welke rol de verkeersaspecten
spelen bij het oordeel dat men geeft over zijn of haar woonomgeving. Er zijn in dit geval twee
regressieanalyses uitgevoerd. Een regressieanalyse met enkel de verkeersaspecten en een regressieanalyse met zowel de verkeersaspecten als persoonskenmerken en andere woonom-
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gevingsaspecten. Deze laatste analyse dient om na te gaan of de verkeerseffecten ook gecontroleerd voor andere leefbaarheidsaspecten en persoonskenmerken overeind blijven. Deze
regressieanalyses zijn uitgevoerd voor de hele stad en voor stadsdeel Haarlem-Noord alleen.
Figuur 6.1.2

Gemiddeld oordeel over de woonomgeving per wijk

8,2
8,0

Wijk 1: Oude Stad

7,8

Wijk 2: Spoorbaan Leiden

7,6

Wijk 3: Haarlem-Oost

7,4

Wijk 4: Haarlemmerhoutkwartier

7,2

Wijk 5: Westoever N. Buitenspaarne

7,0

Wijk 6: Ter Kleef en Te Zaanen

6,8

Wijk 7: Oud Schoten en Spaarndam

6,6

Wijk 8: Duinwijk

6,4
6,2
Bron:

Wijk 9: Schalkwijk

Oordeel woonomgeving
Omnibus Haarlem (2012)

Als alle indicatoren van de verkeersaspecten, bereikbaarheid, milieuomstandigheden, verkeersveiligheid en de vervoersvoorzieningen, worden meegenomen en er bovendien wordt
gekeken naar de woon-werkverplaatsing (locatie werkt en vervoersmiddel), dan blijkt dat voor
heel Haarlem bijna 22% van de variantie in het oordeel over de woonomgeving kan worden
verklaard door een combinatie van deze variabelen. In Haarlem-Noord wordt ruim 28% van
de variantie in het oordeel over de woonomgeving verklaard door de verkeersaspecten. Zowel
voor heel Haarlem als voor Haarlem-Noord kan dit worden vastgesteld met een betrouwbaarheid van 99%. Het verschil tussen beiden geeft aan dat de verkeersaspecten in Haarlem-Noord
mogelijk een grotere rol spelen in het oordeel over de woonomgeving dan gemiddeld in heel
Haarlem het geval is.
De tabellen op de volgende bladzijde geven de regressiemodellen van de regressieanalyses
met enkel de verkeersaspecten weer. Voor zowel heel Haarlem als voor Haarlem-Noord blijkt
geluidsoverlast de meest belangrijke rol te spelen bij de verklaring van de variantie in het oordeel over de woonomgeving. Hiervan kan gezegd worden dat men de woonomgeving een lagere beoordeling geeft naar mate men meer geluidsoverlast ervaart. In heel Haarlem staat de
bereikbaarheid van de stad op een tweede plaats. Hoe beter de bereikbaarheid van de stad,
hoe hoger het oordeel over de woonomgeving. Dit geldt ook voor Haarlem-Noord. Daar is de
luchtverontreiniging, met een tweede plaats in de verklaring, echter een belangrijker aspect
in het oordeel over de woonomgeving. Hoe meer luchtverontreiniging men ervaart, hoe lager
men de woonomgeving beoordeeld. In Haarlem als geheel geldt het zelfde verband. De eerste
drie verklarende variabelen komen dus redelijk overeen tussen de stad en het stadsdeel. Echter, vanaf de vierde variabele zijn er minder overeenkomsten, daarom worden deze variabelen
voor beide schaalniveaus apart besproken.
In Haarlem speelt naast de milieuaspecten en bereikbaarheid, de parkeergelegenheid in de
binnenstad ook een belangrijke rol in het oordeel over de woonomgeving. Hoe beter de parkeergelegenheid wordt beoordeeld des tevredener is men met zijn woonomgeving. Dit geldt
ook voor het oordeel over de fietsvoorzieningen en het openbaar vervoer. Er wordt een negatief verband gevonden tussen het hebben van werk ten noorden van Haarlem en het oordeel
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Tabel 6.1.3

Regressiemodel verkeersaspecten Haarlem
U N S TA N DA R D I Z E D S T A N D A R D I Z E D
COEFFICIENTS
COEFFICIENTS

HAARLEM

B

STD. ERROR
BETA

T

SIG.

(Constant)

6,814

,240

28,378

,000

Algemene bereikbaarheid (2)

,068

,028

,105

2,431

,015

Autobereikbaarheid

-,034

,026

-,061

-1,301

,193

Verkeersdoorstroming

-,006

,030

-,009

-,199

,842

Bereikbaarheid binnenstad

-,013

,026

-,023

-,495

,621

Geluidsoverlast (1)

-,146

,017

-,329

-8,641

,000

Luchtverontreiniging (3)

-,047

,018

-,098

-2,577

,010

Verkeersveiligheid stad

-,010

,031

-,014

-,321

,748

Verkeersveiligheid fiets

,057

,035

,072

1,637

,102

Aandacht overheid naar rijgedrag

,059

,077

,023

,762

,446

Ervaren frequentie auto’s die te hard rijden (8)

-,032

,017

-,056

-1,880

,060

Voetgangersvoorzieningen (4)

,052

,022

,088

2,381

,017

Fietsvoorzieningen

,027

,024

,042

1,156

,248

Parkeergelegenheid binnenstad (5)

,054

,030

,069

1,830

,068

Parkeergelegenheid buurt

-,012

,033

-,015

-,365

,715

Openbaar vervoer (7)

,045

,027

,060

1,678

,094

Werkgemeente ten noorden (6)

-,428

,185

-,073

-2,317

,021

Werkgemeente ten zuiden

,168

,159

,032

1,057

,291

Werkgemeente ten oosten

,147

,102

,050

1,443

,149

Werkgemeente ten westen

,412

,291

,042

1,417

,157

Werkgemeente is Haarlem

,053

,087

,020

,612

,541

Auto voor woon-werkverplaatsing

-,092

,086

-,035

-1,070

,285

T

SIG.

17,320

,000

Bron:

Omnibus (2012)

Tabel 6.1.4

Regressiemodel verkeersaspecten Haarlem-Noord
U N S TA N D A R D I Z E D S TA N D A R D I Z E D
COEFFICIENTS
COEFFICIENTS

HAARLEM-NOORD

B

STD.
ROR

(Constant)

6,600

,381

Algemene bereikbaarheid (3)

,088

,041

,164

2,142

,033

Autobereikbaarheid (4)

-,070

,039

-,154

-1,786

,075

Verkeersdoorstroming

,046

,048

,086

,969

,334

Bereikbaarheid binnenstad

,027

,037

,057

,713

,477

Geluidsoverlast (1)

-,085

,027

-,217

-3,094

,002

Luchtverontreiniging (2)

-,091

,032

-,200

-2,848

,005

Verkeersveiligheid stad

-,015

,047

-,024

-,314

,754

Verkeersveiligheid fiets

,077

,051

,111

1,519

,130

Aandacht overheid naar rijgedrag

,096

,114

,044

,839

,402

Ervaren frequentie auto’s die te hard rijden (5)

-,078

,027

-,146

-2,854

,005

Voetgangersvoorzieningen

,043

,035

,080

1,217

,225

Fietsvoorzieningen (6)

,110

,046

,142

2,403

,017

Parkeergelegenheid binnenstad

,059

,047

,082

1,260

,209

Parkeergelegenheid buurt (7)

-,092

,050

-,125

-1,834

,068

Openbaar vervoer

,082

,053

,090

1,564

,119

Werkgemeente ten noorden

-,332

,248

-,073

-1,339

,182

Werkgemeente ten zuiden

,174

,263

,035

,662

,509

Werkgemeente ten oosten

-,129

,149

-,051

-,868

,386

Werkgemeente ten westen

-,124

,417

-,016

-,297

,766

Werkgemeente is Haarlem

-,126

,131

-,055

-,960

,338

Auto voor woon-werkverplaatsing

-,051

,125

-,023

-,408

,683

Bron:

ER-

BETA

Omnibus (2012)
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over de woonomgeving. Dit zou betekenen dat mensen die werken ten noorden van Haarlem
hun woonomgeving beter beoordelen dan mensen die elders in of buiten de stad werken. Dit
verband is lastig te verklaren. Een mogelijke verklaring is dat mensen die ten noorden van de
stad werken via de Westelijke Randweg makkelijk de stad uitkomen en bovendien iets minder
last hebben van congestie, omdat dit niet de voornaamste werklocatie is. Mensen die bijvoorbeeld ten oosten van de stad werken heb op dit moment nog geen goede oostelijke randweg
en zullen door de grote aantrekkingskracht van Amsterdam en de Haarlemmermeer meer last
hebben van congestie en drukte. Een andere verklaring zou kunnen zijn dat de gemeenten
ten zuiden van Haarlem een hoog welvaartsniveau kennen, terwijl de gemeente ten noorden van de stad geen grote verschillen qua welvaartsniveau kennen. Mensen die vaak door
de zuidelijke gemeentes rijden, zullen hierdoor hun eigen woonomgeving wellicht negatiever
beoordelen. Tot slot is het zo dat mensen die vinden dat er vaak te hard wordt gereden hun
woonomgeving een lager oordeel geven.
In Haarlem-Noord speelt naast de eerder genoemde aspecten ook de ervaren frequentie van
auto’s te hard rijden een belangrijke rol. Ook hier hangt de ervaren frequentie van auto’s die
te hard rijden negatief samen met het oordeel over de woonomgeving. In Haarlem-Noord
blijkt bovendien iets vreemds aan de hand. Hoe beter met de autobereikbaarheid van de stad
vindt, hoe slechter men de woonomgeving beoordeelt. Een verklaring is wellicht dat men
vindt dat de stad nu te goed bereikbaar is voor auto’s, waardoor er te veel autoverkeer door
de stad en de wijken rijdt. Dat heeft juist een negatief effect op het oordeel van de woonomgeving. Hetzelfde geldt voor de parkeergelegenheid in de buurt. Als men de parkeergelegenheid als goed beoordeelt, wordt woonomgeving juist minder goed beoordeeld. Hier zou het
wellicht zo kunnen zijn dat men de parkeergelegenheid goed vindt, maar daardoor wel vindt
dat er te veel auto’s in de straat staan. Dat overschot aan geparkeerde auto’s heeft een negatieve invloed op het oordeel over de woonomgeving. In Haarlem-Noord worden bovendien
de voetgangersvoorzieningen in de binnenstad als belangrijke factor van de woonomgeving
gezien. Des te beter men de voetgangersvoorzieningen in de stad ervaart, des te beter het
oordeel over de woonomgeving.
Op basis van deze regressieanalyse, enkel bestaande uit verkeersaspecten, kan worden gesteld dat de milieuaspecten, geluidsoverlast en luchtverontreiniging, zowel in heel Haarlem
als in Haarlem-Noord, de meest belangrijke rol spelen in het oordeel over de woonomgeving.
Daarnaast blijkt de algehele bereikbaarheid van de stad een belangrijk aspect. In Haarlem
in het geheel blijken vervolgens vooral de voorzieningen zoals parkeren in de binnenstad,
openbaar vervoer en fietsvoorzieningen belangrijk bij het oordeel over de woonomgeving.
De voorzieningen als parkeren in de binnenstad en voetgangersvoorzieningen spelen in Haarlem-Noord ook een rol. In dit stadsdeel is ook een belangrijk aandeel van het oordeel van
de woonomgeving voor de autobereikbaarheid en de ervaren overlast van auto’s die te hard
rijden weggelegd.
De tweede regressieanalyse dient inzicht te verschaffen in hoeverre de resultaten van de eerste regressieanalyse overeind blijven indien er ook andere aspecten worden meegenomen.
De resultaten die gelijk blijven laten zien dat deze indicatoren daadwerkelijk een rol spelen
bij het oordeel over de leefomgeving. Indicatoren kunnen ook een grotere rol spelen in deze
tweede regressieanalyse. Als echter blijkt dat indicatoren in deze tweede regressieanalyse
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geen of een kleinere rol meer spelen bij het verklaren van de variantie in het oordeel over
de woonomgeving moet de betekenis die in de eerste regressieanalyse aan de indicatoren is
gegeven in twijfel worden getrokken. De andere aspecten die hier zijn meegenomen zijn de
persoonskenmerken: leeftijd, geslacht, opleidingsniveau, huishoudenssamenstelling, gezondheid en werk; en de woonomgevingskenmerken: veiligheid, voorzieningen, groen en sociale
samenhang.
Een model met zowel de verkeersaspecten als de persoons- en omgevingskenmerken verklaart voor heel Haarlem 37% van de variantie in de variantie in het oordeel over de woonomgeving. In Haarlem-Noord wordt door een dergelijk model 30% van de variantie verklaard.
Beide modellen zijn significant bevonden voor een significantieniveau van 99%. De tabellen
met de regressiemodellen zijn weergegeven op pagina 72 en 73.
In het model van Haarlem waar ook andere aspecten dan verkeersaspecten zijn meegenomen is te zien dat een aantal verkeersaspecten die in de eerste regressieanalyse wel een rol
speelden nu ontbreken. Dit zijn de bereikbaarheid van de stad, het voorzieningenniveau voor
fietsers en het oordeel over het openbaar vervoer in de buurt. Veel indicatoren blijven echter
wel overeind en het oordeel over de parkeergelegenheid in de buurt en voetgangersvoorzieningen in de binnenstad worden zelfs toegevoegd aan het model. Geluidsoverlast speelt nog
steeds een heel belangrijke rol in de verklaring van de variantie in het oordeel over de woonomgeving. Ook de rol van parkeergelegenheid in de binnenstad blijft ongeveer gelijk. Voetgangersvoorzieningen, luchtverontreiniging, een werkgemeente ten noorden van de stad en de
ervaren frequentie van auto’s die te hard rijden spelen ook nog steeds een rol. Het aandeel
van het oordeel over de voetgangersvoorzieningen in de binnenstad, de ervaren luchtverontreiniging en een werkgemeente ten noorden van Haarlem is in de verklaring van de variantie
in het oordeel over de woonomgeving is geringer dan in eerste regressieanalyse. De ervaren
frequentie van auto’s die te hard rijden speelt daarentegen een iets grotere rol dan in de eerste regressieanalyse.
Ook in de tweede regressieanalyse voor Haarlem-Noord blijven veel verkeersaspecten overeind in de verklaring van de variantie in het oordeel van de woonomgeving. Ook hier valt de
bereikbaarheid van de stad weg, evenals het oordeel over de autobereikbaarheid en het oordeel over de voetgangersvoorzieningen in de binnenstad. Het aandeel van de ervaren luchtverontreiniging in het oordeel over de woonomgeving neemt iets toe en dat van de ervaren
geluidsoverlast juist iets af. Parkeergelegenheid speelt een iets grotere rol dan in het model
met enkel verkeersaspecten. De ervaren frequentie van auto’s die te hard rijden neemt juist
iets af.
De tweede regressieanalyse die is bedoeld om te kijken in hoeverre de verkeersaspecten een
rol spelen bij de verklaring van de variantie in het oordeel over de woonomgeving als er ook
andere aspecten worden genomen laat dus zien dat een groot deel van de verkeersaspecten
overeind blijven. Met name de milieuaspecten spelen een belangrijke rol bij de verklaring van
de variantie in het oordeel over de woonomgeving. De bereikbaarheidsaspecten vallen daarentegen zowel in Haarlem als Haarlem-Noord weg in de modellen met de andere aspecten.
Parkeren blijkt nog steeds belangrijk, evenals de frequentie van auto’s die te hard rijden in de
buurt. Voetgangersvoorzieningen in de binnenstad speelden in Haarlem-Noord in de eerste
analyse wel een rol, maar in de tweede regressieanalyse niet meer.
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Tabel 6.1.5

Regressiemodel verkeersaspecten en andere aspecten Haarlem
U N S TA N D A R D I Z E D

S TA N DA R D I Z E D

COEFFICIENTS

COEFFICIENTS

HAARLEM

B

STD. ERROR

BETA

(Constant)

4,575

,408

Algemene bereikbaarheid

,041

,026

,064

Autobereikbaarheid

-,018

,024

Verkeersdoorstroming

-,030

,028

Bereikbaarheid binnenstad

-,005

Geluidsoverlast (2)

-,089

Luchtverontreiniging (11)
Verkeersveiligheid stad

T

SIG.

11,200

,000

1,589

,113

-,032

-,721

,471

-,048

-1,072

,284

,024

-,009

-,200

,842

,016

-,204

-5,584

,000

-,037

,017

-,079

-2,201

,028

-,005

,029

-,007

-,170

,865

Verkeersveiligheid fiets

,034

,032

,043

1,070

,285

Aandacht overheid naar rijgedrag

-,004

,071

-,002

-,058

,954

Ervaren frequentie auto’s die te hard rijden (15)

-,039

,019

-,060

-2,110

,035

Voetgangersvoorzieningen (14)

,050

,028

,064

1,820

,069

Fietsvoorzieningen

-,023

,030

-,029

-,745

,456

Parkeergelegenheid binnenstad (7)

,053

,020

,092

2,662

,008

Parkeergelegenheid buurt (12)

-,051

,027

-,070

-1,883

,060

Openbaar vervoer

,021

,031

,026

,673

,501

Werkgemeente ten noorden (13)

-,382

,187

-,066

-2,049

,041

Werkgemeente ten zuiden

,085

,172

,017

,491

,624

Werkgemeente ten oosten

,133

,127

,047

1,051

,294

Werkgemeente ten westen

,350

,278

,037

1,259

,208

Werkgemeente is Haarlem

,033

,131

,013

,250

,803

Auto voor woon-werkverplaatsing

-,127

,085

-,049

-1,491

,136

Tussen 15 en 35 jaar oud (5)

-,270

,099

-,105

-2,739

,006

55 jaar of ouder (11)

,208

,101

,079

2,056

,040

Geslacht: vrouw (13)

,158

,067

,066

2,360

,018

In loondienst

,111

,149

,042

,743

,458

Laag opgeleid

-,097

,097

-,032

-1,002

,317

Middelbaar opgeleid

-,125

,078

-,048

-1,588

,113

Alleenstaand

-,180

,166

-,061

-1,084

,279

Samenwonend of gehuwd

-,056

,149

-,022

-,375

,708

Huishouden met kinderen

,189

,228

,079

,828

,408

Huishouden zonder kinderen

,131

,244

,055

,535

,593

Algemeen oordeel gezondheid

,037

,054

,024

,690

,491

Beperking door gezondheid

,046

,055

,029

,845

,398

Veiligheid (1)

,387

,048

,256

8,134

,000

Groen (6)

,098

,027

,104

3,600

,000

Winkels dagelijkse boodschappen (9)

-,080

,038

-,082

-2,105

,036

Speelmogelijkheden

,041

,024

,062

1,717

,086

Onderhoud wegen (4)

,098

,033

,123

2,973

,003

Basisonderwijs

-,013

,035

-,017

-,373

,709

Voorzieningen voor jongeren

,030

,025

,050

1,193

,233

Voorzieningen voor ouderen (10)

-,049

,028

-,080

-1,744

,081

Ontmoetingsruimtes in de wijk

-,024

,025

-,040

-,955

,340

Omgang buurtgenoten (8)

-,079

,035

-,089

-2,238

,026

Saamhorigheid buurt

,022

,032

,028

,680

,497

Thuisgevoel buurt (3)

,170

,044

,190

3,870

,000

Contact buurtgenoten

,009

,033

,010

,262

,794

Tevredenheid bevolkingssamenstelling

,027

,037

,031

,727

,467

Bron:
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Omnibus (2012)

Tabel 6.1.6

Regressiemodel verkeersaspecten en andere aspecten Haarlem-Noord
U N S TA N D A R D I Z E D

S TA N DA R D I Z E D

COEFFICIENTS

COEFFICIENTS

HAARLEM-NOORD

B

STD. ERROR

BETA

(Constant)

5,923

,814

Algemene bereikbaarheid

,063

,043

,118

Autobereikbaarheid

-,020

,042

Verkeersdoorstroming

-,026

,053

Bereikbaarheid binnenstad

,039

Geluidsoverlast (2)

-,074

Luchtverontreiniging (1)
Verkeersveiligheid stad

T

SIG.

7,275

,000

1,458

,146

-,045

-,482

,630

-,048

-,485

,628

,040

,083

,967

,335

,029

-,192

-2,584

,010

-,095

,034

-,208

-2,802

,005

,003

,051

,005

,057

,955

Verkeersveiligheid fiets

,052

,053

,074

,977

,330

Aandacht overheid naar rijgedrag

,087

,118

,040

,737

,462

Ervaren frequentie auto’s die te hard rijden (4)

-,092

,034

-,147

-2,752

,006

Voetgangersvoorzieningen

,082

,053

,113

1,549

,123

Fietsvoorzieningen

-,065

,054

-,088

-1,200

,231

Parkeergelegenheid binnenstad

,027

,037

,052

,738

,461

Parkeergelegenheid buurt (5)

,096

,054

,126

1,797

,074

Openbaar vervoer

,080

,067

,088

1,199

,232

Werkgemeente ten noorden

-,330

,291

-,075

-1,135

,258

Werkgemeente ten zuiden

-,135

,305

-,028

-,444

,658

Werkgemeente ten oosten

-,167

,205

-,066

-,813

,417

Werkgemeente ten westen

-,095

,463

-,012

-,205

,838

Werkgemeente is Haarlem

-,213

,197

-,094

-1,077

,282

Auto voor woon-werkverplaatsing

-,161

,143

-,073

-1,125

,262

Tussen 15 en 35 jaar oud

-,295

,180

-,135

-1,642

,102

55 jaar of ouder

,114

,188

,048

,605

,546

Geslacht: vrouw

,153

,122

,074

1,254

,211

In loondienst

,183

,240

,076

,764

,446

Laag opgeleid

,006

,183

,002

,034

,973

Middelbaar opgeleid

,026

,138

,012

,192

,848

Alleenstaand

-,121

,282

-,044

-,429

,668

Samenwonend of gehuwd

-,048

,247

-,022

-,195

,846

Huishouden met kinderen

,503

,389

,243

1,290

,198

Huishouden zonder kinderen

,292

,416

,140

,703

,483

Algemeen oordeel gezondheid

,056

,094

,040

,598

,550

Beperking door gezondheid

-,054

,096

-,038

-,563

,574

Veiligheid (6)

,160

,091

,111

1,762

,079

Groen

-,045

,070

-,039

-,643

,521

Winkels dagelijkse boodschappen (3)

-,180

,089

-,162

-2,017

,045

Speelmogelijkheden

,016

,039

,025

,418

,677

Onderhoud wegen

,076

,063

,091

1,208

,228

Basisonderwijs

-,012

,064

-,016

-,188

,851

Voorzieningen voor jongeren

,033

,047

,058

,710

,478

Voorzieningen voor ouderen

-,058

,052

-,109

-1,119

,264

Ontmoetingsruimtes in de wijk

-,021

,047

-,041

-,451

,653

Omgang buurtgenoten

,113

,096

,111

1,174

,242

Saamhorigheid buurt

-,017

,084

-,020

-,207

,836

Thuisgevoel buurt

,044

,090

,047

,492

,623

Contact buurtgenoten

,054

,072

,054

,751

,453

Tevredenheid bevolkingssamenstelling

-,046

,078

-,048

-,590

,556

Bron:

Omnibus (2012)
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6.2
HET BELANG VOLGENS DE SLEUTELINFORMANTEN
Ook door middel van de interviews met wijkraadvoorzitters en de stadsdeelregisseur is onderzocht hoeveel belang er wordt gehecht aan de verkeersaspecten in leefbaarheid. Dit is op
verschillende manieren bestudeerd. Ten eerste is er onderzocht of men in zijn of haar eerste
definitie van leefbaarheid verkeersaspecten noemt. Vervolgens is bestudeerd hoe vaak de
verkeersaspecten aan de orde zijn gekomen in de interviews en welke aspecten daarbij het
meest aan bod kwamen. Tot slot is er getracht direct te vragen naar het belang van verkeersaspecten in de ervaren leefbaarheid in de wijk.
Van de respondenten noemt precies de helft verkeersaspecten in de definitie die de respondent geeft van leefbaarheid. De meeste van de respondenten die verkeersaspecten in de
eerste definitie noemen komen uit Oud Schoten en Spaarndam. Alle respondenten uit Oud
Schoten en Spaarndam hebben verkeersaspecten in hun eerste definitie genoemd. Daarentegen, wordt in Ter Kleef en Te Zaanen door geen enkele respondent een van de verkeersaspecten genoemd in de eerste definitie van leefbaarheid. In Westoever Noord en Buitenspaarne
wordt door een enkeling verkeer genoemd in de eerste definitie van leefbaarheid. Over het
totaal gezien is het meest genoemde verkeersaspect in de eerste definitie van leefbaarheid
de verkeersveiligheid. Na verkeersveiligheid worden de milieuaspecten het meest, drie maal,
genoemd en bereikbaarheid wordt door twee respondenten genoemd. De individuele keuzemogelijkheden worden door geen enkele respondent genoemd in de eerst definitie.
Het belang dat men aan verkeersaspecten hecht in de waardering van leefbaarheid is bovendien bestudeerd op basis van de mate waarin de respondenten de verkeersaspecten ter
sprake kwamen in de interviews. In alle wijken is de verkeersveiligheid en de verkeersdrukte
het meest genoemde verkeersaspect. Door de respondenten in Ter Kleef en Te Zaanen worden in verhouding tot de andere wijken de individuele keuzemogelijkheden vaak genoemd.
In Westoever Noord staat bereikbaarheid op de tweede plaats en in Oud Schoten en Spaarndam spelen de milieuomstandigheden een belangrijke rol. Er zijn weinig verschillen te zien
wat betreft de besproken verkeersaspecten tussen oost en west. In beide gebieden wordt de
verkeersveiligheid het meest besproken, gevolgd door bereikbaarheid en daarna door de milieuomstandigheden. Individuele keuzemogelijkheden worden het minst besproken.
Figuur 6.2.1

Verkeersaspecten totaal genoemd in interviews

Bereikbaarheid
Individuele keuzemogelijkheden
Milieuomstandigheden
Verkeersveiligheid
Oud Schoten en Spaarndam

Bron:
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Ter Kleef en Te Zaanen

Eigen dataverzameling

Westoever N. Buitenspaarne

Er is ook getracht direct te vragen naar de waarde die men hecht aan de verkeersaspecten in
de ervaren leefbaarheid. In Oud Schoten en Spaarndam wordt door alle respondenten de bereikbaarheid als belangrijk aspect in de leefbaarheid ervaren. Eén van de respondenten noemt
dan met name de bereikbaarheid van het nabij gelegen natuurgebied de Hekslootpolder. De
mogelijkheden om daar vanuit de versteende omgeving van de stad zo heen te lopen zijn volgens hem belangrijk voor de ervaren leefbaarheid. Ook verkeersveiligheid speelt in Oud Schoten en Spaarndam een grote rol. Opvallend is dat in Ter Kleef en Te Zaanen door de meeste
respondenten andere leefbaarheidsaspecten (dus geen verkeersaspecten) als belangrijk worden bestempeld. Als het over de verkeersaspecten gaat, zegt men hier vaak niet specifiek wat
men belangrijk vindt, maar vindt men meer verkeer in het algemeen een belangrijk facet van
leefbaarheid. Opvallend is dat hier zowel de milieuomstandigheden als de verkeersveiligheid
geen enkele keer specifiek als belangrijk bestempeld worden. Een van de respondenten geeft
aan dat hij dit minder belangrijk vindt omdat het naar zijn mening bij milieuomstandigheden
voor een groot deel om beleving gaat. In Westoever Noord Buitenspaarne worden andere
leefbaarheidsaspecten door twee van de drie respondenten als belangrijk voor de leefbaarheid ervaren. Van de verkeersaspecten worden bereikbaarheid, verkeersveiligheid en verkeersaspecten in het algemeen als belangrijke aspecten voor de leefbaarheid gezien.
Tussen het oostelijke en westelijke gedeelte van het stadsdeel is er een opvallend verschil.
Aan de oostelijke zijde van het stadsdeel worden door de respondenten enkel verkeersaspecten als belangrijk bestempeld. Hierbij voert bereikbaarheid de hoofdrol, verkeersveiligheid
volgt hierna. Individuele keuzemogelijkheden worden het minst genoemd in dit gedeelte van
het stadsdeel. In het westelijke gedeelte van Haarlem-Noord worden andere leefbaarheidsaspecten door de meeste respondenten als belangrijk voor leefbaarheid ervaren. Van de verkeersaspecten wordt ook hier bereikbaarheid het meest als belangrijk bestempeld. Sommige
respondenten vinden hier de individuele keuzemogelijkheden en de verkeersveiligheid ook
van belang voor de totale leefbaarheid.
Figuur 6.2.2

Belangrijke facetten van leefbaarheid per oost en west

Andere leefbaarheidsaspecten
Verkeersaspecten algemeen
Bereikbaarheid
Individuele keuzemogelijkheden
Milieuomstandigheden
Verkeersveiligheid

Oost
Bron:

West

Eigen dataverzameling
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6.3
CONCLUSIE
In dit hoofdstuk is gekeken naar het aandeel van de verkeersaspecten in de ervaren leefbaarheid. Hierbij is in eerste instantie door middel van een regressieanalyse gekeken in hoeverre
de verkeersaspecten de variantie in het oordeel over de woonomgeving verklaren. Met name
milieuaspecten blijken een rol te spelen bij de beoordeling van de woonomgeving. Ook als er
andere factoren zoals persoonskenmerken en omgevingskenmerken worden meegenomen
blijkt dat er nog steeds een belangrijke rol is weggelegd voor de milieuaspecten in de verklaring van de variantie in het oordeel over de woonomgeving. De parkeervoorzieningen spelen
daarnaast zowel op stedelijk als stadsdeelniveau een belangrijke rol bij het oordeel over de
woonomgeving. De rol van bereikbaarheid in de verklaring van het oordeel over de woonomgeving wordt teniet gedaan als de persoons- en omgevingskenmerken worden meegenomen.
Vervolgens is er gekeken wat er in de interviews wordt gezegd over het belang van de
verkeersaspecten bij de ervaren leefbaarheid en de mate waarin verkeersaspecten worden
genoemd in het interview in het geheel en in de definitie die de respondenten zelf hebben gegeven van leefbaarheid. Hierbij blijkt dat met name in Oud Schoten en Spaarndam verkeersaspecten in alle gevallen worden genoemd in de eerste definitie. Dit geeft aan dat in Oud Schoten en Spaarndam verkeersaspecten op zijn minst als een onderdeel van leefbaarheid zien.
Het zegt echter niet direct iets over de rol die de verkeersaspecten in de ervaren leefbaarheid
spelen. In het totaal aan interviews blijkt dat de verkeersveiligheid het meest wordt genoemd.
In zowel Oud Schoten en Spaarndam als in Westoever Noord Buitenspaarne worden hierna
bereikbaarheid en milieuomstandigheden het meest genoemd en wordt de rij afgesloten door
de individuele keuzemogelijkheden. In Ter Kleef en Te Zaanen worden individuele keuzemogelijkheden juist vaak genoemd in de interviews.
In de interviews is ook getracht direct te vragen naar het belang dat men hecht aan de verschillende verkeersaspecten. Hierbij zijn in Oud Schoten en Spaarndam alle verkeersaspecten
een keer of meermaals als belangrijk bestempeld. In Ter Kleef en Te Zaanen worden andere
leefbaarheidsaspecten het meest vaak als belangrijk bestempeld. De verschillen tussen oost
en west openbaren zich in feit dat in west andere leefbaarheidsaspecten het vaakst als belangrijk worden bestempeld, terwijl in oost enkel verkeersaspecten als belangrijk worden bestempeld. In beide delen van het stadsdeel is de bereikbaarheid het verkeersaspect dat het
meest als belangrijk wordt bestempeld.
Opvallend is dat de resultaten van de regressieanalyse en de interviews nauwelijks overeenkomen. In de interviews is verkeersveiligheid het meest genoemde verkeersaspect en wordt
bereikbaarheid door de meeste respondenten als belangrijk onderdeel van leefbaarheid gezien. De regressieanalyse laat juist zien dat de milieuaspecten het zwaarst meewegen in het
oordeel over de woonomgeving. De bereikbaarheidsaspecten vallen weg als er andere leefbaarheidsaspecten worden meegenomen in de analyse. Vervoersvoorzieningen, wat betreft
de parkeergelegenheid in de buurt en de binnenstad, blijken wel een belangrijke rol te spelen
bij het oordeel over de woonomgeving. Verkeersveiligheid in de zin van de ervaren frequentie
van auto’s die te hard rijden in de buurt blijkt een kleine rol te spelen bij de regressieanalyse.
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7. EEN RINGWEG

Verwachte effecten

Welke ontwikkeling de leefbaarheid zal ondergaan ten gevolge van de aanleg van de ring zal
op basis van drie stappen in beeld worden gebracht. Eerst wordt er bestudeerd wat de verwachting is van de sleutelinformanten. Zij kennen de huidige situatie in Haarlem-Noord goed
en worden op basis van deze kennis geacht een goed beeld van de ontwikkelingen te kunnen
scheppen. Ook zal er worden gekeken naar een vergelijkende casus. In dit geval is dat Alkmaar.
In Alkmaar is een verkeerskundige geïnterviewd en is met behulp van de Kadernota Duurzame
Bereikbaarheid (2010) onderzoek verricht naar de veranderingen die de aanleg van een ringweg teweeg kan brengen. Tot slot zal er worden gekeken naar de woon-werkverplaatsingspatronen zoals deze nu zijn en voor welke mensen de ring mogelijk een bereikbaarheidsverbetering in de zin van een kortere reistijd zou kunnen opleveren. Deze drie onderzoekselementen
leveren een indicatie van de mogelijke gevolgen van de aanleg van een ringweg op.
7.1
VERWACHTINGEN SLEUTELINFORMANTEN
De verwachte ontwikkeling in de verkeersaspecten is eerst per wijk bekeken. Over de individuele keuzevrijheid kon geen van de respondenten iets zeggen, daarom komen hier alleen
bereikbaarheid, milieuomstandigheden en verkeersveiligheid aan de orde.
In Oud Schoten en Spaarndam verwachten de vijf van de zeven respondenten dat de bereikbaarheid achteruit gaat. Het gaat dan niet alleen om de bereikbaarheid van de wijk, maar de
bereikbaarheid van de nabij gelegen natuurgebieden, de Hekslootpolder en Spaarndam. Zoals
één van de respondenten zegt:
“…en bereikbaarheid ook van het nabij gelegen natuurgebied hè. Dus het Spaarne en de Hekslootpolder. Daar lopen ontzettend veel mensen uit de wijk, die even snel de natuur in willen of
de ruimte in willen, die willen daar gewoon heel makkelijk en snel kunnen komen en als het
straks een variant wordt zoals de Westelijke Randweg. Die steek je niet zomaar over en daar
zul je ook niet zomaar oversteekplaatsen creëren. Het is dat natuurgebied, dat wandelpad van
Spaarne naar Spaarndam dat wordt gebruikt door heel veel mensen. Doordat mensen daar
hardlopen, fietsen, de hond uitlaten. Zeker omdat het zo versteend is, vind ik het heel belangrijk
dat, dat natuurgebied.”.
In Ter Kleef en Te Zaanen verwacht men geen of een positieve ontwikkeling in de bereikbaarheid. Dit volgt mede uit het feit dat deze wijk tegen het reeds bestaande deel van de ringweg
aan ligt, de Westelijke Randweg. In Westoever Noord Buitenspaarne is men wisselend over
de gevolgen voor de bereikbaarheid. De meeste respondenten verwachten geen ontwikkeling
van de bereikbaarheid bij aanleg van de ringweg. Daarnaast zijn er ook respondenten die
een negatieve ontwikkeling verwachten in de bereikbaarheid. Deze respondenten geven met
name aan bang te zijn dat de ring een verkeersaantrekkende werking heeft. De wijk kent nu
een grote verkeersdruk en met het aantrekken van meer verkeer zien zij de verkeersdrukte
verder toenemen. Dit heeft een negatief effect op de bereikbaarheid. Er is echter ook een
enkele respondent die een positieve ontwikkeling van de bereikbaarheid verwacht bij aanleg
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van de ringweg. Dan gaat het met name om het sneller bereiken van andere steden en centra
met voorzieningen zoals Amsterdam.
Van de milieuomstandigheden wordt in alle wijken in meer of mindere mate verwacht dat
deze een negatieve ontwikkeling zullen ondergaan ten gevolge van de ringweg. In Oud Schoten en Spaarndam is men echter wisselend hierover. Geen van de verwachte ontwikkelingen
(positief, negatief of geen ontwikkeling) heeft de overhand. Dat er in deze wijk geen eenduidig
beeld te vormen is, volgt uit het feit dat de oost-west scheiding door deze wijk heen loopt (zie
ook figuur 4.2.1 op bladzijde 29). Hierdoor verschillen de situaties binnen de wijk erg en kunnen in een totaalsom zoals hier is gemaakt de positieve en negatieve aspecten dus gelijk aan
elkaar zijn. Met name aan de oostkant van de wijk, aan de Vondelweg, verwacht men negatieve ontwikkelingen van de milieuomstandigheden. De Vondelweg zal daar een opwaardering
ondergaan. De respondenten verwachten dat er daardoor meer verkeer komt aan de rand van
de wijk, wat meer geluidsoverlast en luchtverontreiniging oplevert. Centraal en in het westen
van Oud Schoten en Spaarndam is men positiever over de ontwikkeling van de milieuomstandigheden als er een ringweg komt. Onder andere een verbeterde verkeersdoorstroming langs
en door de wijk levert hier volgens enkele respondenten juist een positieve bijdrage aan de
milieuomstandigheden op. In Ter Kleef en Te Zaanen kan slechts een van de drie respondenten
iets zeggen over de ontwikkeling van de milieuomstandigheden. Deze respondent verwacht
een matige negatieve ontwikkeling van de milieuomstandigheden. In Westoever Noord en
Buitenspaarne wordt in positieve of negatieve zin ontwikkeling van de leefbaarheid verwacht.
Een negatieve ontwikkeling van de leefbaarheid wordt iets vaker verwacht. Ook hier speelt de
opwaardering van de Vondelweg en de angst voor een verkeersaantrekkende werking hiervan
een belangrijke rol bij deze verwachte ontwikkeling.
Tot slot is de verwachte ontwikkeling in de verkeersveiligheid onderzocht. Wederom is er in
Oud Schoten en Spaarndam geen eenduidig beeld zichtbaar. Hier kan enkel gezegd worden
dat er vaker een positieve of geen ontwikkeling wordt verwacht dan een negatieve ontwikkeling. In Ter Kleef en Te Zaanen verwacht men geen ontwikkeling of in een enkel geval een
negatieve ontwikkeling van de verkeersveiligheid en -drukte in de wijk. In Westoever Noord
en Buitenspaarne verwacht men een negatieve ontwikkeling. Zoals een respondent uit deze
wijk zegt:
“Nou dan ben ik toch bang dat, dat behoorlijk wat overlast gaat geven. Zeker voor onze wijk
en in combinatie met de Waarderweg die ze natuurlijk gaan verbreden enzo. Ja, dan komt dat
verkeer toch door de wijken heen. […] Ik verwacht veel meer verkeer in de wijk.”
In de hoop dat er een duidelijker beeld ontstaat is er ook gekeken naar de verwachte ontwikkeling in de verkeersaspecten in oost en west. Een groot verschil is zichtbaar bij de verwachte ontwikkeling van de bereikbaarheid. In de oostelijke buurten verwacht men meestal een
negatieve ontwikkeling of anders geen ontwikkeling. In de westelijke buurten wordt meestal
geen ontwikkeling verwacht en even vaak een positieve of een negatieve ontwikkeling. Als er
gekeken wordt naar de verwachte ontwikkeling in de milieuomstandigheden blijkt een soortgelijk patroon zichtbaar. Wederom wordt in het oosten van Haarlem-Noord meestal een negatieve ontwikkeling verwacht of anders geen ontwikkeling. In het westen wordt echter vaak
een positieve ontwikkeling van de milieuomstandigheden verwacht. Een van de respondenten
zegt hierover het volgende:
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“[…] Ja ik denk het wel. Als je het goed doseert en goed geleidelijk door of langs de wijk voert zal
de wijk zelf er veel minder last van hebben.”
Een betere doorstroming van het verkeer zorgt volgens deze respondent tot minder luchtverontreiniging en/of geluidsoverlast.
In de verkeersveiligheid en verkeersdrukte ziet men in oost ook voornamelijk een negatieve
ontwikkeling. Een enkeling ziet echter ook een positieve ontwikkeling van de verkeersveiligheid als de ring wordt aangelegd. In de westelijke buurten is men overwegend positief. Bovendien wordt er vaak ook geen enkele ontwikkeling van de verkeersveiligheid verwacht bij
aanleg van een ring.
Concluderend kan worden gezegd dat er op wijkniveau geen duidelijk beeld ontstaat van de
verschillen tussen de wijken. Als niet naar de wijken wordt gekeken maar naar het oostelijke
en het westelijke gedeelte van het stadsdeel dan blijkt dat men in het westelijke gedeelte van
Haarlem-Noord meestal geen of een positieve ontwikkeling van de verkeersaspecten voorspelt, terwijl in het oostelijk gedeelte men juist veelal een negatieve ontwikkeling van de verkeersaspecten verwacht.
7.2
VERGELIJKINGSCASE: ALKMAAR
Om een beter beeld te krijgen van de gevolgen van de aanleg van een ringweg is een vergelijkbare situatie onderzocht. De case die is onderzocht is Alkmaar. Op basis van een verkeerskundige van de Gemeente Alkmaar en de Kadernota Duurzame Bereikbaarheid is er een
vergelijking gemaakt tussen Alkmaar en Haarlem. Deze vergelijking dient een bijdrage te leveren aan de indicatie van de mogelijke gevolgen van de aanleg van een ringweg. Alkmaar is
een iets kleinere gemeente dan Haarlem en kent een vrij duidelijke ringstructuur. Net als in
Haarlem de bedoeling is, is de ring in Alkmaar is ontstaan uit bestaande wegen die met elkaar
verbonden zijn. Echter, deze verschillende wegen in Alkmaar worden door drie verschillende
beheerders beheerd. Een deel van de ring is een rijksweg, een ander deel een provinciale weg
en tot slot is er ook nog een gemeentelijke weg. Net als in Haarlem kent Alkmaar niet één ring,
maar is er een zogenaamde binnenring en een buitenring. De binnenring ligt om het centrum
heen. Vanaf de binnenring zijn er radialen die naar de buitenring leiden.
Een belangrijk verschil met Haarlem is de ruimtelijke fase van de stad waarin de ring wordt
aangelegd. In Alkmaar is de ring gevormd voordat de stedelijke uitbreiding plaatsvond. De
ruimtelijke indeling heeft zich hier kunnen aanpassen aan de ring. Hieruit volgt logischerwijs
dat problemen betreffende de leefbaarheid konden worden voorkomen. Er is veel ruimte tussen de bebouwing in en de ring. De grootste leefbaarheidsproblemen doen zich voor op de
toegangswegen naar de ring. Op deze wegen krijgt de auto voorrang en vanuit de achterliggende wijken wordt men, door middel van diverse maatregelen, zo snel mogelijk naar deze
toegangswegen geleidt. Op deze toegangswegen staan de woningen wel dicht bij de weg.
Hierdoor is vooral sprake van geluidsoverlast en verkeersdrukte.
De ring in Alkmaar zorgt voor een goede of toenemende bereikbaarheid onder andere door
een maximum snelheid van 70 tot 80 kilometer per uur mag en het streven naar zoveel mo-
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gelijk groene golf. Dit voordeel van bereikbaarheid geldt zowel voor de inwoners van Alkmaar
als voor de regio nabij deze stad. De ring van Alkmaar heeft als het ware een draaischijffunctie
voor mensen die bijvoorbeeld van Heerhugowaard naar Bergen moeten. In Alkmaar heeft de
ring dus met name een positief effect op de leefbaarheid. Bovendien kent Alkmaar weinig
sluipverkeer in de wijken. Verkeer dat niet in de stad hoeft te zijn verplaatst zich via de ring.
Het verkeer dat door de wijken rijdt is meestal bestemmingsverkeer. Ook in Haarlem is voornamelijk sprake van bestemmingsverkeer. Er is echter wel meer sluipverkeer in vergelijking
tot Alkmaar. Verkeer dat bijvoorbeeld van Amsterdam naar Zandvoort gaat verplaatst zich van
oost naar west dwars door de stad.
In Haarlem zal de ring dicht bij de huidige bebouwing komen liggen. De gevolgen die dit mogelijk met zich mee brengt voor de leefbaarheid kunnen vergeleken worden met de leefbaarheidssituatie zoals deze in Alkmaar rond de toegangswegen is. Daar is in negatieve zin vooral
sprake van verkeersdrukte en geluidsoverlast. In Alkmaar is echter een bewuste keuze gemaakt om op de toegangswegen juist de auto voorrang te geven, zodat het in de wijken rustig
en veilig is en men bovendien snel naar de ring kan komen. Ook uit de kadernota blijkt dat een
ringweg dan bijvoorbeeld een positieve werking heeft op de mate van geluidsoverlast binnen
de ring. Op basis hiervan zou kunnen worden gesteld dat in Haarlem de leefbaarheid zich zowel op de toegangswegen als de ring zelf negatief zal ontwikkelen in de zin van geluidsoverlast
en verkeersdrukte, maar dat het in de tussenliggende wijken juist een positieve ontwikkeling
zou kunnen hebben.
Al met al kan gesteld worden dat de situatie in Alkmaar sterk verschilt met de situatie in Haarlem. Hierdoor speelt de leefbaarheid ook een andere rol. De ring vergroot de leefbaarheid
met name in de zin van een verbeterde bereikbaarheid en alleen op de toegangswegen is de
leefbaarheid soms in het geding. In Haarlem is de ruimtelijke situatie totaal anders en is de
kans groot dat zowel langs de ring als op de toegangswegen de leefbaarheid in het geding
komt.
7.3

VERWACHTING OP BASIS VAN HUIDIGE WOON-WERKVERPLAATSINGSADVIEZEN
In hoofdstuk 5 kwam naar voren dat de woon-werkverplaatsing een rol speelt bij het oordeel
van de woonomgeving. Waarom dit het geval is, is niet helemaal duidelijk. In deze paragraaf
wordt gekeken hoe voor de werkenden in Haarlem-Noord die buiten de stad werken de bereikbaarheid (in de zin van reistijd en –snelheid) zou kunnen veranderen indien er een ring aan
wordt gelegd. Zo kunnen de huidige stromen van woon-werkverkeer kunnen enige duiding
van de functie die de ring voor werkende inwoners van Haarlem-Noord zal hebben. Uit bijlage
5 (figuur 6.1 t/m figuur 6.2) blijkt dat Amsterdam en de Haarlemmermeer de meest belangrijke werklocaties buiten Haarlem zijn. Deze twee werklocaties worden gebruikt om te onderzoeken is gekeken welke functie de ring zou kunnen innemen voor het woon-werkverkeer.
NAAR AMSTERDAM
Vanuit Ter Kleef en Te Zaanen wordt aangegeven via de Schoterbrug door de Waarderpolder
te rijden. Vanuit Westoever Noord Buitenspaarne wordt men geadviseerd via de Waarderbrug door de Waarderpolder te reizen. Er vanuit gaande dat de bij de aanleg van een ringweg
niet alleen de Vondelweg wordt verbreed, maar ook de Schoterbrug, de Waarderbrug en de
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Waarderweg zullen worden opgewaardeerd, zou de ring voor de inwoners van deze wijken die
naar Amsterdam moeten een snellere reis (kortere reistijd) kunnen betekenen. In Westoever
Noord Buitenspaarne gaat het dan om ongeveer een kwart van de totale werkende bevolking
en in Ter Kleef en Te Zaanen zal circa 15% van de werkenden profijt hebben van de ontwikkeling van een ring rond Haarlem. De inwoners van Oud Schoten en Spaarndam worden nu geadviseerd om eerst via de N208 naar het noorden te rijden en daar vervolgens via de A9 af te
zakken naar het zuidoosten. Indien de ring helemaal rond wordt (de N208 wordt aangesloten
op de Vondelweg, zodat men niet via het noorden de A9 op hoeft te pakken) zal men dus niet
eerst in noordelijke richting hoeven te rijden, maar zal men direct richting het zuiden kunnen
Figuur 7.3.1

Huidige woon-werkverplaatsing vanuit Haarlem-Noord naar Amsterdam
Route vanuit Westoever N. Buitenspaarne
Route vanuit Ter Kleef en Te Zaanen
Route vanuit Oud Schoten en Spaarndam
Toekomstige ring om Haarlem

Noord

Bron:

Eigen bewerking op basis van Google Maps (2013)
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afzakken en via de ring en de N200 de A9 op kunnen. Ruim 20% van de werkenden gaat naar
Amsterdam voor zijn of haar werk. Er kan dus worden gesteld dat 20% van de werkende bevolking van Oud-Schoten en Spaarndam profijt zal hebben van de ontwikkeling van een ring.
Voor de woon-werkverplaatsing naar Amsterdam levert de ontwikkeling van een ring voor alle
wijken een vergroting van de bereikbaarheid op. Mits deze ring goed functioneert (zie ook
figuur 7.3.1 en 7.3.3).

Figuur 7.3.2

Huidige woon-werkverplaatsing vanuit Haarlem-Noord naar Haarlemmermeer
Route vanuit Westoever N. Buitenspaarne
Route vanuit Ter Kleef en Te Zaanen
Route vanuit Oud Schoten en Spaarndam
Toekomstige ring om Haarlem

Noord

Bron:
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Eigen bewerking op basis van Google Maps (2013)

NAAR DE HAARLEMMERMEER
Voor de woon-werkverplaatsing naar de Haarlemmermeer wordt nu in alle gevallen geadviseerd via de Westelijke Randweg te reizen. Voor inwoners van Ter Kleef en Te Zaanen zal er
geen verandering van dit advies zijn indien de ring wordt aangelegd. Indien de ring helemaal
wordt aangelegd, dus ook het zuidelijke gedeelte, zou dit wel een verbetering van de bereikbaarheid kunnen opleveren voor de inwoners van Westoever Noord Buitenspaarne. Zij
hoeven dan niet door het stadsdeel naar het westen te rijden alvorens zij kunnen afzakken in
zuidelijke richting. In geval van een ring kunnen zij wellicht via het oosten afzakken naar het
zuiden. Dit profijt geldt voor circa 10% van de werkende bevolking in deze wijk. In Oud Schoten en Spaarndam zal er door de komst van de ring wellicht voor bijna 12% van de werkende
bevolking een keuze ontstaan. Door noordelijke ligging van de wijk kunnen de inwoners bij
komst van een ring wellicht kiezen of zij via het westen of via het oosten naar de Haarlemmermeer rijden. Dit is echter lastig in te schatten. Op dit moment wordt geadviseerd de Westelijke
Randweg te nemen (zie ook figuur 7.3.2 en 7.3.3).
Figuur 7.3.3

Aandeel van werkende bevolking met werk in Amsterdam of Haarlemmermeer

30%
25%
20%
15%
Wijk 5: Westoever N. Buitenspaarne

10%

Wijk 6: Ter Kleef en Te Zaanen

5%

Wijk 7: Oud Schoten en Spaarndam
Haarlem-Noord

0%
Bron:

Amsterdam

Haarlemmermeer

Omnibus (2012)

7.4
CONCLUSIE
In het voorafgaande is geprobeerd een verwachting te scheppen van de ontwikkelingen in
de verkeersaspecten als er een ringweg rond Haarlem wordt aangelegd. Hierbij is eerst onderzocht wat de verwachtingen van de sleutelinformanten zijn. Deze verwachtingen geven
een indicatie van de mogelijke ontwikkelingen, maar moeten zeker niet worden verward met
toekomstvoorspellingen. De wijkraadvoorzitters hebben veel kennis over hun wijk, maar zijn
geen verkeerskundigen. Hierdoor is het mogelijk dat zij de gevolgen van de ontwikkeling van
de ringweg verkeerd inschatten. Op wijkniveau is geen eenduidig beeld te geven van de verwachte ontwikkelingen. Zo wordt enerzijds door de respondenten een negatieve ontwikkeling
van de milieuomstandigheden verwacht als gevolg van een toenemende verkeersdrukte op
de Vondelweg. Anderzijds verwacht een aantal respondenten juist een positieve ontwikkeling,
omdat de ring volgens hen ten gunste van de verkeersdoorstroming door en langs de wijk
werkt. Duidelijkere verschillen komen naar voren als het oostelijke en westelijke gedeelte van
het stadsdeel (langs de scheidingslijn van de Rijksstraatweg) worden vergeleken. In het oostelijke gedeelte verwacht men in alle verkeersaspecten overwegend negatieve ontwikkelingen
bij aanleg van een ringweg. Daarentegen wordt in het westelijke gedeelte van het stadsdeel

83

meestal een positieve ontwikkeling van de verkeersaspecten verwacht. Ook wordt er relatief
vaak verwacht dat er geen tot weinig ontwikkeling zal zijn en in slechts beperkte mate worden
negatieve ontwikkelingen verwacht. Dit verschil tussen oost en west is te wijten aan het feit
dat de ontwikkeling van de ring aan de oostzijde van het stadsdeel zal plaatsvinden. Aan de
westkant blijft de situatie min of meer gelijk. Bovendien is de situatie aan de oostzijde op de
Vondelweg op dit moment niet optimaal. De verkeersdoorstroming op deze enkelbaansweg
laat te wensen over. Door de angst dat er door een opwaardering van deze weg nog meer
verkeer komt is er veelal sprake van een negatieve verwachting met betrekking tot de leefbaarheid. In het westelijke gedeelte kent de Rijksstraatweg al de vorm die nodig is voor de
ontwikkeling van een ringweg.
Vervolgens is er gekeken naar de ontwikkeling van een andere stad met een ringweg, Alkmaar.
Op basis van de vergelijking met deze stad kan worden gesteld dat de ruimtelijke indeling van
een stad ten opzichte van de infrastructuur een grote rol speelt in de gevolgen voor de leefbaarheid. In Alkmaar is bewust gekozen om op sommige locaties de auto voorrang te geven
ook al gaat dit in een bepaalde mate ten koste van de leefbaarheid op die locaties. Uit de Kadernota Duurzaam Bereikbaar blijkt bijvoorbeeld dat een kleine toename van geluidsoverlast
op toegangswegen en aan de ring werkt ten gunste van de mate van geluidsoverlast in de
wijken. Deze bewuste keuze voor de auto op bepaalde locaties heeft hiermee dus een positief
effect voor de leefbaarheid elders in de stad.
Tot slot is er een indicatie van de mogelijke gevolgen voor de bereikbaarheid gedaan op basis
van de patronen van de woon-werkverplaatsing in Haarlem-Noord op dit moment en de adviezen die de routeplanner van Google Maps (2013) geeft om vanuit de wijken naar de meest
belangrijke werklocaties Amsterdam en de Haarlemmermeer te reizen. Hierbij is naar voren
gekomen dat voor de woon-werkverplaatsing naar Amsterdam, waar het grootste deel van de
werkende bevolking die buiten de eigen gemeente werkt uit Haarlem-Noord werkt, er in alle
gevallen een verbetering van de bereikbaarheid zal zijn. Het gaat dan om bereikbaarheidsverbetering voor circa 20% van de werkenden in Haarlem-Noord. Voor de inwoners van Westoever Noord Buitenspaarne levert de ring bovendien een verbetering in de bereikbaarheid op
als zij werken in de Haarlemmermeer. In Oud Schoten en Spaarndam ontstaat er wellicht een
keuzemogelijkheden voor de mensen die naar de Haarlemmermeer moeten reizen voor hun
werk. Zij kunnen dan zowel via het westen (wat reeds wordt geadviseerd) en het oosten naar
de Haarlemmermeer reizen. Deze keuze kan een bijdrage leveren aan de bereikbaarheid voor
deze mensen. Rond de 10% van de werkenden in Haarlem-Noord werkt in de Haarlemmermeer. Niet voor al deze mensen zal er een bereikbaarheidsverbetering optreden bij de ontwikkeling van een ringweg, maar mogelijk wel voor een aanzienlijk deel van de werkenden in
de Haarlemmermeer.
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8. CONCLUSIES
en aanbevelingen

Deze studie gaat uit naar de invloed van de ontwikkeling van een ringweg rond Haarlem op
de leefbaarheid in Haarlem-Noord. Er zijn verschillende fases doorlopen om deze invloed in
beeld te kunnen brengen. Allereerst is er gekeken naar de huidige situatie en de rol van verkeersgerelateerde aspecten bij de ervaren leefbaarheid. Vervolgens is er getracht een indicatie van de mogelijke gevolgen van de aanleg van de ringweg op deze verkeersgerelateerde
aspecten in kaart te brengen.
8.1
DE INVLOED VAN VERKEERSASPECTEN OP DE LEEFBAARHEID
De eerste deelvraag van dit onderzoek luidde: “Hoe beïnvloeden verschillende aspecten
van de huidige verkeerssituatie de leefbaarheid in verschillende wijken in Haarlem en Haarlem-Noord?” Voor de beantwoording van deze vraag is ten eerste gekeken naar de huidige
verkeerssituatie in Haarlem-Noord. In deze huidige verkeerssituatie blijkt dat Haarlem-Noord
slecht scoort op het gemiddeld oordeel over de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid.
De verklaringen van het lage oordeel over beide aspecten zijn nauw met elkaar verwant. De
huidige verkeerssituatie in Haarlem-Noord doet afbreuk aan de verkeersdoorstroming zowel
langs als door het stadsdeel. Dit zorgt voor langere reistijden en daarmee voor een negatieve
werking op de bereikbaarheid vanuit het stadsdeel. Bovendien worden veel wijken gekenmerkt door een ruimtelijke ordening die is ontstaan voor de groei van de automobiliteit. Deze
wijken kampen met parkeerproblemen, maar ook verkeersdrukte van het voortbewegende
verkeer. Dit heeft, in combinatie met de slechte verkeersdoorstroming, een negatief effect
op de verkeersveiligheid (Forkenbrock, 2001; Geurs et al, 2009). Alle wijken worden bovendien gekenmerkt door andere verkeersgerelateerde aspecten die de hoofdrol spelen. In Oud
Schoten en Spaarndam is de bereikbaarheid het meest in het geding. Deze wijk ligt het meest
noordelijk in het stadsdeel en daarmee het verst weg van de voorzieningen in de binnenstad.
In Westoever Noord Buitenspaarne worden de milieuomstandigheden het minst positief beoordeeld in vergelijking tot de andere wijken in Haarlem-Noord. Dit volgt uit het feit dat de
oostgrens van deze wijk gevormd wordt door de Spaarndamseweg/Vondelweg en het Spaarne. Bovendien ligt industriegebied de Waarderpolder aan de overzijde van het Spaarne. Tot
slot worden in Ter Kleef en Te Zaanen de vervoersvoorzieningen het best beoordeeld. Deze
wijk is ruim van opzet. Dit speelt mogelijk een rol bij dit positieve oordeel.
Om de invloed van verkeersaspecten op de leefbaarheid in beeld te brengen zijn eerst een
aantal regressieanalyses uitgevoerd. De eerste regressieanalyses zijn uitgevoerd met enkel
verkeersaspecten. In de tweede regressieanalyses zijn daar persoonskenmerken en omgevingskenmerken aan toegevoegd. Uit de regressieanalyses blijkt dat de milieuaspecten, ervaren geluidsoverlast en luchtverontreiniging, het zwaarst meewegen van de verkeersgerelateerde aspecten in verkeersveiligheid. Bereikbaarheidsfactoren speelden in de regressieanalyses
met enkel de verkeersaspecten wel een rol, maar vallen weg indien de persoonskenmerken
en de omgevingskenmerken worden meegenomen. Naast de milieuaspecten blijken de parkeervoorzieningen in de buurt en in de binnenstad belangrijk te zijn in het oordeel over de
woonomgeving. De interviews laten een ander beeld zien. Hier wordt verkeersveiligheid het
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meest genoemd en op basis daarvan als belangrijk leefbaarheidsaspect beschouwd. Daarnaast wordt bereikbaarheid vaak direct als belangrijk leefbaarheidsaspect benoemd. Binnen
de wijken zijn veel verschillende meningen en daarom is het lastig een eenduidig beeld te
geven. Worden oost en west met elkaar vergeleken dan blijkt dat in het westelijke gedeelte
van Haarlem-Noord veelal leefbaarheidsaspecten die niet (direct) verkeersgerelateerd zijn als
belangrijk worden beschouwd.
De totale leefbaarheid wordt in zowel Haarlem als Haarlem-Noord beïnvloed door verkeersaspecten. Uit de regressieanalyses blijkt dat het dan vooral gaat om de milieuomstandigheden. Uit de interviewanalyse blijkt dat verkeersveiligheid en bereikbaarheid een belangrijke
rol spelen in de ervaren leefbaarheid.
8.2
DE INVLOED VAN DE ONTWIKKELING VAN EEN RINGWEG
De tweede deelvraag van dit onderzoek luidde: ”In hoeverre is de ontwikkeling van de ringweg
van invloed op deze aspecten van de leefbaarheid in Haarlem-Noord?”. De verwachte invloed
van de ringweg is in beeld gebracht op basis van de verwachting van de wijkraadvoorzitters,
stadsdeelregisseur en een verkeerskundige uit Alkmaar. Daarnaast is er een eenvoudige bereikbaarheidsanalyse uitgevoerd op basis van de huidige adviezen van een routeplanner.
Het is lastig per wijk een duidelijk beeld te scheppen van de te verwachten ontwikkeling. De
meningen van de respondenten binnen en tussen de wijken verschillen dusdanig, dat er veel
onzekerheid is met betrekking tot de mogelijke gevolgen van de ontwikkelingen van een ring.
Een betere indicatie kan worden gegeven als het stadsdeel wordt verdeeld in oost en west. In
het oostelijke gedeelte van het stadsdeel indiceert men overwegend een negatieve ontwikkeling van de verkeersaspecten. Het gaat dan om de bereikbaarheid, milieuomstandigheden en
de verkeersveiligheid. Men verwacht in dit deel van het stadsdeel voornamelijk een toename
van verkeer. Deze verkeerstoename heeft volgens het grootste aandeel van de respondenten tot gevolg dat verkeersdrukte toeneemt en daarmee de verkeersdoorstroming achteruit
gaat. Dit werkt weer ten nadelen van de bereikbaarheid en verkeersveiligheid. Bovendien is
dit van negatieve invloed op de milieuomstandigheden. In het westen van het stadsdeel indiceert men een matig positieve ontwikkeling van de verkeersaspecten. Hier verwacht men een
positieve ontwikkeling van de bereikbaarheid, milieuomstandigheden, verkeersveiligheid en
bovendien ook van andere (niet-verkeersgerelateerde) leefbaarheidsaspecten. Dit is vooral te
wijten aan het feit dat in dit deel van Haarlem-Noord de randweg ongeveer gelijk zal blijven.
De Westelijke Randweg kent al grotendeels de vorm die nodig is voor de toekomstige ring.
De omwonenden zijn aan deze situatie gewend en de situatie zal niet sterk veranderen. De
positieve gevolgen worden vooral gezien in meer rust in de wijk, waardoor er meer ruimte
voor bijvoorbeeld groen en speelvoorzieningen ontstaat en het verkeersveiliger wordt. Door
een verbeterde doorstroming op de Westelijke Randweg ten gevolgen van de ring verwachten
sommige respondenten een bereikbaarheidstoename en anderen zien ook de milieuomstandigheden verbeteren doordat er minder stilstaand verkeer is.
Uit de vergelijking met Alkmaar bleek dat de situaties in beide steden sterk verschillen. In
Alkmaar is de ring ontstaan voor de ruimtelijke uitbreiding van de stad, terwijl in Haarlem de
ruimtelijke uitbreiding reeds heeft plaatsgevonden en er achteraf een ring zal worden aangelegd. In Alkmaar is er met de ruimtelijke uitbreiding ingespeeld op de aanwezigheid van de
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ring. In Haarlem zal de ring moeten inspelen op de aanwezigheid van de bebouwing. Wat wel
heel duidelijk uit het voorbeeld van Alkmaar naar voren komt is dat de leefbaarheid op sommige locaties wellicht negatief moet worden beïnvloed, om op andere locaties, bijvoorbeeld
binnen de wijken, juist een positief werking op de leefbaarheid te hebben.
Tot slot is er een eenvoudige bereikbaarheidsanalyse uitgevoerd op basis van de route-adviezen
van Google Maps (2013) en de huidige woon-werkstromen. Vooral voor het deel van de werkende bevolking van Haarlem-Noord dat naar Amsterdam moet voor het werk, circa 20% van
de werkenden, zal de ring een bijdrage kunnen leveren aan de bereikbaarheid. Dit is voor de
werkenden in Amsterdam uit Westoever Noord Buitenspaarne en Ter Kleef en Te Zaanen vooral het gevolg van een afname van de reistijd. In Oud Schoten en Spaarndam zal de route ook
drastisch veranderen en daarmee de reistijd. Voor de werkende bevolking uit Haarlem-Noord
met een baan in de Haarlemmermeer is dit lastiger te zeggen. In Westoever Noord en Buitenspaarne zal de reistijd wellicht afnemen en de inwoners van Oud Schoten en Spaarndam
krijgen mogelijk een keuze tussen een route langs de westzijde en een route langs de oostzijde
van de stad.
Uiteindelijk kan gezegd worden dat de ring zowel positieve als negatieve ontwikkelingen van
de verkeersaspecten in Haarlem-Noord tot gevolg zal hebben. In Oost hebben de negatieve
verwachtingen de overhand, maar of dit ook daadwerkelijk zo is, is op basis van de gebruikte
methoden lastig te zeggen. Wel kan gezegd worden dat het waarschijnlijk noodzakelijk is om
op sommige locaties bewust te kiezen voor een negatieve ontwikkeling van de verkeersgerelateerde leefbaarheidsaspecten om op andere locaties de leefbaarheid te kunnen verbeteren. De grootste bereikbaarheidsverbetering vindt mogelijk vooral plaats voor het deel van de
werkende bevolking uit Haarlem-Noord dat in Amsterdam werkt.
8.3
DE INVLOED VAN DE RINGWEG OP DE LEEFBAARHEID
De hiervoor besproken deelvragen dienen ter beantwoording van de hoofdvraag van dit onderzoek:
In hoeverre is verdere ontwikkeling van een ringweg rond Haarlem van invloed op de leefbaarheid in Haarlem-Noord?
Op basis van dit onderzoek kan worden gesteld dat de ontwikkeling van de ringweg van invloed
is op de leefbaarheid in Haarlem-Noord. Uit de Omnibusenquête is gebleken dat milieuaspecten een belangrijke rol spelen bij het oordeel over de woonomgeving. Uit verschillende bronnen blijkt dat de milieukwaliteit in hoge mate onderhevig is aan infrastructurele veranderingen (Dekoninck et al, 2010; Dings en Haffmans, 2002). In Haarlem-Noord is de verwachting
van de respondenten wisselend. Aan de oostzijde wordt een negatieve ontwikkeling van de
milieuomstandigheden verwacht, terwijl men aan de westzijde juist een positieve ontwikkeling verwacht. Uit de interviews is bovendien naar voren gekomen dat de verkeersveiligheid
vaak wordt genoemd als het gaat om leefbaarheid. Op dit moment krijgt de verkeersveiligheid
in verhouding tot andere stadsdelen een lage waardering in Haarlem-Noord. Dit kan onder
andere worden verklaard doordat veel wijken gekenmerkt door een ruimtelijke ordening die
is ontstaan voor de groei van de automobiliteit. Deze wijken kampen met parkeerproblemen,
maar ook verkeersdrukte van het voortbewegende verkeer. In combinatie met de slechte ver87

keersdoorstroming werkt dit ten nadele van de verkeersveiligheid in het stadsdeel. De verkeersveiligheid kan op verschillende wijzen door een verandering van de infrastructuur worden beïnvloed. Een verandering van de infrastructuur is van invloed op de verkeersstromen en
-drukte. Dit is weer van invloed op de verkeersveiligheid en de perceptie van verkeersveiligheid (Forkenbrock, 2001; Geurs et al, 2009). Ook bereikbaarheid wordt in de interviews vaak
bestempeld als belangrijk aspect voor leefbaarheid. Wederom blijkt dat de bereikbaarheid in
Haarlem-Noord op dit moment een lage waardering krijgt. Dit kan mogelijk verklaard worden
vanuit de huidige verkeerssituatie. Belangrijke hoofdwegen in het stadsdeel, de Rijksstraatweg en de Vondelweg zijn enkelbaans en daardoor congestiegevoelig. Dit heeft een negatieve
werking op de reistijden en daarmee op de bereikbaarheid vanuit het stadsdeel. Mede hieruit
blijkt dat bereikbaarheid met name wordt beïnvloed door de reistijd en -snelheid. Factoren
waar de infrastructuur een belangrijke rol bij speelt (Kim en Kwan, 2003; Moseley, 1979). Ook
wat betreft bereikbaarheid zijn de respondenten ten oosten van de Rijksstraatweg negatief
gestemd over de ontwikkeling van de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid bij aanleg van
een ringweg. Veelal wijten zij dit aan de mogelijke verkeersaantrekkende werking van de weg.
Een toenemende verkeersdrukte kan een negatieve invloed hebben op zowel de verkeersveiligheid als de bereikbaarheid. Bovendien wordt ook de barrièrewerking van de infrastructuur
genoemd met betrekking tot de bereikbaarheid van het nabij gelegen natuurgebied. In het
westelijke gedeelte ziet men voornamelijk positieve veranderingen of verwacht men dat de
situatie ongeveer gelijk blijft. Het verschil tussen de indicatie van de mogelijke gevolgen tussen oost en west komt met name voort uit het feit dat in het oostelijke deel de grootste veranderingen zullen plaatsvinden. In het oostelijke gedeelte is de verkeerssituatie daarnaast nu
niet optimaal en is de angst groot dat dit onder een toename van verkeer, ten gevolge van de
ontwikkeling van de ringweg, verder achteruit gaat.
Al met al kan worden gesteld dat verkeersgerelateerde aspecten als milieukwaliteit, verkeersveiligheid en bereikbaarheid een belangrijke rol spelen bij de ervaren leefbaarheid. Doordat
de ring van invloed is op de verkeersstromen en -intensteit zal de verdere ontwikkeling van
een ringweg deze aspecten en daarmee de leefbaarheid beïnvloeden. In het oosten van het
stadsdeel, waar de grootste veranderingen zullen plaatsvinden, verwacht men een negatieve
ontwikkeling van elk van deze aspecten. In het westen van het stadsdeel, waar de situatie
slechts in beperkte mate aan veranderingen zal worden onderworpen, indiceert men geen tot
positieve ontwikkelingen in de leefbaarheid.
8.4
AANBEVELINGEN
Uit het bovenstaande blijkt dat de ontwikkeling van de ring van invloed is op de leefbaarheid
in Haarlem. De ruimtelijk fase waarin Haarlem verkeert speelt hierbij een belangrijke rol. In
hoeverre de leefbaarheid wordt beïnvloed is vooral afhankelijk van het schaalniveau waar
op men kijkt. Nabij de ring zullen er meer effecten openbaren en is de kans groter dat deze
negatief zijn. Voor de mensen verder in de wijken en elders in de stad zijn de effecten minder
voelbaar. Het is dus zaak vooral aan deze randen, waar de meeste effecten zich openbaren, te
kijken hoe de negatieve effecten voor de leefbaarheid zoveel mogelijk binnen de perken kunnen worden gehouden. De te verwachten negatieve effecten voor de leefbaarheid, zoals het
verminderde bereik van de Hekslootpolder, een toename in geluidsoverlast en luchtverontreiniging en een toename van de verkeersdrukte in de wijk kunnen door verschillende maatregelen verzacht worden. Het natuurgebied zou bereikbaar kunnen blijven door bijvoorbeeld
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de ring verdiept aan te leggen. In dat geval brengt de ring ook geen visuele vervuiling teweeg.
Daarnaast kan gedacht worden aan tunneltjes of bruggen zodat men de weg makkelijk kan
passeren. Op dit moment staan er, op vegetatie na, geen echte geluidswallen. Het aanbrengen
van geluidswallen kan een toename van geluidsoverlast verzachten. Tot slot is in het interview
in Alkmaar gebleken dat er verkeersremmende maatregelen moeten worden genomen om
het verkeer uit de wijken te weren en zoveel mogelijk naar de ringweg te leiden. Op de wijken
en de stad heeft de ring waarschijnlijk een positief effect. Een betere doorstroming langs de
randen, maakt het voor zowel de Haarlemmers als de bezoekers van de stad makkelijker om
de stad te bereiken. Bovendien is de kans groot dat, indien de ring goed functioneert, de stad
autoluwer wordt. Dit biedt weer kansen voor bijvoorbeeld groen en recreatie.
Een ring heeft positieve en negatieve kanten. Daar waar de negatieve kanten zich openbaren
zullen maatregelen moeten worden genomen, zoals de hierboven beschreven maatregelen.
De daadwerkelijke gevolgen van de aanleg van een ringweg zullen echter eerst verder moeten
worden onderzocht aan de hand van kwantitatief onderzoek. Verkeersmodellen en milieumetingen kunnen inzicht bieden in de te verwachten effecten. Op basis van dergelijk onderzoek
kan een betere inschatting worden gemaakt van de gevolgen en de eventuele maatregelen die
moeten worden genomen. Verder onderzoek en de juiste maatregelen op de juiste locaties
zullen bijdragen aan het functioneren en waarderen van een ring rond de stad. Dan kan de
ring een goede aanvulling voor de stad en haar rol in het regionale netwerk zijn.
8.5
REFLECTIE
Zoals mede uit de aanbeveling blijkt is dit onderzoek niet toereikend om de mogelijke gevolgen van de ontwikkeling van een ringweg verkennen en de huidige situatie te analyseren. De
gebruikte databestanden en methoden beperken het onderzoek op verschillende wijzen.
De Omnibusenquête is een veelzijdige enquête, maar omvat niet alle relevante zaken voor
dit onderzoek. Bijvoorbeeld de bereikbaarheid van bovenstedelijke voorzieningen, het autobezit en uitgebreidere informatie over de werklocaties ontbreken. Bovendien zijn niet alle
mogelijkheden voor doelgroepanalyses aanwezig en kan er op basis van de Omnibusenquête
geen rekening worden gehouden met de ruimtelijke spreiding van activiteiten zoals werken,
recreëren en sociale activiteiten. Daarnaast is de Omnibusenquête geënt op subjectieve gegevens. Objectieve gegevens worden buiten beschouwing gelaten. Fijnstof wordt bijvoorbeeld
niet meteen opgemerkt, maar is er wel. Dergelijke dingen zijn niet of nauwelijks in te schatten
voor individuele respondenten, maar spelen wel een rol in de gevolgen voor leefbaarheid.
Ook bij het tweede deel van de dataverzameling, de interviews, zijn er beperkingen. De informanten zijn geen doorsnee bewoners, maar ook geen deskundigen. De wijkraadvoorzitters
zijn wel goed ingevoerd in de materie, maar niet op professioneel niveau. Er moet dus kritisch
worden gekeken naar hun inschatting van de effecten. De kans is groot dat de voorspellingen
een weergave zijn van de huidige problemen. Daarnaast zijn de wijkraadvoorzitters niet objectief. Ze behartigen de belangen van een specifieke groep. Mogelijk worden lokale effecten
hierdoor benadrukt en globale effecten of effecten in andere wijken of plaatsen minder. De
wijkraadvoorzitters zijn misschien meer gericht op klachten van bewoners. Bovendien ervaren
mensen die meer in de buurt aanwezig zijn de effecten sterker en klagen eerder. Het is de
vraag of de effecten voor fulltime werkers, die weinig in de buurt zijn, maar wel bereikbaar89

heidseffecten kunnen merken wel goed doorklinken.
Tot slot is de vergelijkende case erg beperkt. Dit komt met name doordat er slechts één case
is genomen. Het zou beter zijn geweest om met meerdere cases te vergelijken. Bovendien zou
een discussie met een aantal verkeerskundigen van verschillende gemeenten over de case in
Haarlem wellicht meer inzichten kunnen verschaffen.
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