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PERSBERICHT 
 
 

Haarlem, 22 mei 2012 
 
 

Alles naar de Waarderpolder?  
7,5 miljoen voor automobiliteit Waarderpolder gaat ten koste van 
onderhoud van de stad 
 
De stad moet 43 miljoen bezuinigen (8 miljoen extra dan aanvankelijk), maar toch kiest het 
college om 7,5 miljoen in de Waarderpolder te pompen. 
 
Om de Waarderbrug in twee richtingen weer open te stellen is een fietsbrug nodig, kosten: € 
4,25 miljoen. Die kosten staan ons inziens niet in verhouding tot de opbrengsten. Een uiterst 
kostbare fietsbrug voor fietsers die plaats moeten maken voor lokaal autoverkeer? En waar 
zou die brug dan moeten komen? Is er plek naast de brug? Nee. 
Een goedkopere oplossing (Catharijnebrug om-en-om regeling) betekent dat er een 
overbelast kruispunt wordt toegevoegd aan de Spaarndamseweg: lange wachttijden, niet 
alleen voor fietsers, maar ook voor auto’s, zo blijkt uit het rapport van Huyskes VRT. Dat kan 
toch niet de bedoeling zijn? 
Zal het verkeer beter doorstromen vanaf de A200 richting Haarlem-Noord als er ook via de 
Waarderbrug kan worden gereden? Of dat zo is, betwijfelen wij. Verkeerssimulaties en de 
verkeerstellingen ontbreken vooralsnog om hierover een precieze uitspraak te kunnen doen. 
 
Voor verkeerskundig rendement beter investeren in Rode Loperbrug 
Maar wat zijn de gevolgen van het besluit om vele miljoenen voor de bereikbaarheid 
Waarderpolder te reserveren? Vele andere projecten die een veel groter verkeerskundig 
rendement opleveren, zoals de Rode Loperbrug (kosten voor de gemeente 3 ton) gaan de 
ijskast in. Hiervan profiteren 10.000 fietsers en ook het auto- en busverkeer op het 
Kennemerplein zal daar beter doorstromen.  
 
Ten koste van onderhoud 
Waar komt voor het geld voor een brug vandaan? In de kadernota is te lezen: “Om de 
Waarderbrug variant met fietsbrug mogelijk te maken wordt randvoorwaardelijk meegegeven dat deze 
voor € 1,5 miljoen door derden zal worden gefinancierd. De resterende € 2 miljoen zal voorafgaand 
aan vaststelling van begroting en investeringsplan worden gevonden door het faseren van andere 
investeringen en zodoende binnen het investeringsplafond te blijven. Het verbreden van de 

Waarderweg is alleen mogelijk indien het project fly-over/Oostweg hiertoe voldoende ruimte biedt." Dit 
kan niet anders betekenen dat de stad op slot gaat: geen investeringen meer, geen 
onderhoud van wegen in andere delen van de stad. Projecten als de Eksterlaan en de Jan 
Gijzenkade gaan de ijskast in. Voor die projecten is geen geld meer. Zijn de principes van de 
commissie Beheer dat er niet bezuinigd mag worden op onderhoud opeens als sneeuw voor 
de zon verdwenen?  
 
De Waarderbrug heeft geen functie in het doorgaand verkeer. Er reizen geen grote groepen 
consumenten van en naar de Waarderpolder. Voor werknemers en Gammabezoekers uit de 
Indische buurt is er de fiets; voor Gamma-bezoekers die grote spullen ophalen, is het een 
kleine omweg om via de Schoterbrug naar de Waarderpolder te rijden. Alle andere 
Haarlemse bewoners kunnen en zullen zonder omweg via de Prinsenbrug of Schoterbrug 
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naar de Waarderpolder rijden. En dat geldt al zeker voor forenzen. De Waarderbrug zal nooit 
enige betekenis krijgen in het doorgaand verkeer anders dan sluipverkeer. 
 
Doorstroming 
Als doorstroming de reden is voor de openstelling van de Waarderbrug in twee richtingen, 
dan kan de weggebruiker nog wel eens bedrogen uitkomen. Het onderzoek van Huyskes 
VRT (zie pdf bijlage) bevestigt een eerder onderzoek uit 2008 (Gespreksnotitie heroverweging 
openstelling Waarderbrug, 24 november 
2008, WZ/ORGV/2008/200657, zie bijlage) 
dat een om-en-om regeling leidt tot zwaar 
belaste kruispunten en lange wachtrijen, 
niet alleen op de Spaarndamseweg maar 
ook bij de Schoterbrug en Industrieweg.  
Tijdens het oprijden van autoverkeer uit 
de Waarderpolder èn tijdens de 
ontruimingstijd staat de hele 
Spaarndamseweg stil. Niet alleen het 
fietsverkeer maar ook het autoverkeer 
richting noord en richting zuid. Levert dit 
nu echt wat op? Wij denken van niet. De 
bijna 6000 fietsers op de 
Spaarndamseweg en de ruim 5000 
fietsers over de Waarderbrug zullen met 
lange wachttijden te maken krijgen. Maar ook het autoverkeer op de Spaarndamseweg zal 
met langere wachttijden en files geconfronteerd worden.  
 
Het merkwaardige is dat als de gemeente wil dat het noord-zuid autoverkeer beter 
doorstroomt, zij juist geen conflicterende linksaf verkeersstromen zou moeten toestaan. 
Immers:  

 Langere wachttijden voor auto's en fietsers 

 Verslechtering van de luchtkwaliteit en daarmee de volksgezondheid 

 De Spaarndamseweg wordt niet ontlast 

 Onveiligheid neemt weer toe 
Alleen een ochtend in / middag oplossing (Tidal Flow) zou voor de Fietsersbond enigszins 
aanvaardbare en bespreekbare oplossing kunnen zijn. Maar ook die variant leidt tot lange 
wachttijden aldus het rapport van Huyskes VRT en kost bijna 7 ton.  
 
De Waarderbrug was een black-spot. In 
bijna alle gevallen was het slachtoffer 
een fietser. De brug is gewoonweg te 
smal voor tweerichtingsverkeer voor 
auto's. En op en rond de 
Spaardamseweg is het rustiger dan 
voorheen vanwege het wegvallen van het 
afslaand verkeer. Ook de doorstroming is 
verbeterd. Als buurtbewoners toch met 
de auto naar de Waarderpolder moeten, 
is dat hooguit een ritje van 2 km. De 
meeste mensen zullen op deze afstand de fiets pakken. Veilig over de brug. En dat is ook 
wenselijk en gemeentelijk beleid. 
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Linksafverkeer beperkt de 

doorstroming van het noord-

zuidverkeer

Zowel op de Spaarndamseweg 

als op de Waarderweg

Zowel fietsverkeer als 

autoverkeer


