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1  
 
 
 
 
INLEIDING 
 
De herinrichting van de Nieuwe Groenmarkt en de Krocht is bedoeld om de ruimtelijke kwaliteit van het 
centrumgebied te verbeteren. In het participatieproces met bewoners en partners van de stad zijn de wensen 
voor de Nieuwe Groenmarkt in kaart gebracht. Bij de derde en laatste informatieronde 6 november 2017 zijn 
er 3 ontwerpen gepresenteerd met verschillende inrichtingen op maaiveld. Hier werd de variant De Laan het 
meest gewaardeerd. Daarnaast zijn de aanwezigen gevraagd om hun mening te geven over een alternatief 
ontwerp met een ondergrondse fietsenstalling. Uit deze peiling bleek dat het ontwerp met een 
ondergrondse fietskelder van de 4 opties verreweg het meeste draagvlak. 
 
Vanuit diverse stakeholders is vervolgens het verzoek gekomen om het realiseren van een ondergrondse 
fietsenstalling te onderzoeken. Het aantal geparkeerde fietsen op de Nieuwe Groenmarkt en omgeving zorgt 
nu namelijk voor veel overlast. Eerdere verkenningen voor een ondergrondse fietsenstalling op de 
Botermarkt bleken niet haalbaar, omdat enerzijds tijdens de uitvoering de terrassen langere tijd niet open 
zouden kunnen en anderzijds er geen goed alternatief is voor de weekmarkt. 
 
Op basis van het schetsontwerp van een ondergrondse fietsenstalling zoals gepresenteerd op de 
participatiebijeenkomst van 6 november 2017 en reeds uitgevoerde onderzoeken is de notitie ‘Quickscan 
ondergrondse fietsenstalling’, d.d. 4 juli 2017 (met referentie 102734/18-010.443) opgesteld. Daar is gekeken 
naar kosten, planning en tijd. Naar aanleiding van de bespreking van de quickscan in de commissie Beheer 
van 22 februari 2018 is deze aanvullende notitie opgesteld. 
 
Voor het bepalen van nut en noodzaak van een ondergrondse fietsenstalling op de Nieuwe Groenmarkt is 
gekeken naar uitgangspunten uit diverse beleidsstukken. Op basis van tellingen en enquêtes is het huidige 
gebruik in kaart gebracht. Vervolgens is de verwachte fietsparkeerbehoefte rondom de Nieuwe Groenmarkt 
bepaald. Rekening houdend met de ruimtelijke kenmerken van de Nieuwe Groenmarkt zijn 3 varianten 
verder uitgewerkt. Deze varianten worden vergeleken met de maaiveldvariant ‘De Laan’. Ook wordt 
aangegeven welke risico’s bij de verschillende varianten horen en welke ontwerpvoorwaarden hieruit volgen. 
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2  
 
 
 
 
NUT EN NOODZAAK 
 
Als startpunt voor het bepalen van nut en de noodzaak zijn diverse visies en beleid op fiets bekeken. Voor 
Haarlem specifiek zijn dit de ‘Structuurvisie openbare ruimte’ en het Onderhandelaarsakkoord 2018. Op 
nationaal niveau zijn dit de ‘Agenda Fiets 2017-2022’ en het stuk ‘Meer fiets, meer ruimte’ van de 
Fietsersbond. De meest relevante onderdelen uit het beleid zijn gebundeld in deze paragraaf. Een 
samenvatting per visiedocument is opgenomen in bijlage I en II.  
 
 
2.1 Beleidsuitgangspunten 
 
De Toekomstvisie Haarlem 2040 geeft aan dat Haarlem een mooi, veerkrachtige en sterke stad wil zijn in 
2040. Om een mooie stad te zijn, wordt gesteld dat de openbare ruimte meer ruimte moet bieden aan de 
voetganger en de fietser. In 2040 is de openbare ruimte in de stad overal van hoge kwaliteit en een hoge 
gebruikswaarde. De schaarse openbare ruimte is opnieuw verdeeld: op de eerste plaats voetgangers en 
fietsers, daarna openbaar vervoer en tenslotte (geparkeerde) auto’s. Om een sterkte stad te zijn, is een 
bereikbare regio wenselijk. In 2040 zorgen regionale openbaarvervoernetwerken, fietsroutes en 
fietssnelwegen dat de regio optimaal bereikbaar is. Hoogwaardig openbaar vervoer en fietssnelwegen 
brengen bezoekers en inwoners snel de stad in en uit. Fietsroutes vormen een alternatief voor het 
autoverkeer.  
 
In de Structuurvisie openbare ruimte Haarlem 2040 wordt prioriteit gegeven aan fietsverkeer in de stad. 
Fietsverkeer is nodig voor een bereikbare, aantrekkelijke en gezonde stad. Om de belevingswaarde van het 
centrum van Haarlem te vergroten, is het van belang dat de fietsenstallingen van hoogwaardige kwaliteit 
zijn.  
 
Het kernwinkelgebied in het centrum van Haarlem wordt het domein van de voetganger. Om de fietser te 
verleiden óm het centrum heen te fietsen, wordt de fietsring in gebruik genomen. Het parkeren van fietsen 
mag niet ten koste gaan van de ruimtelijk kwaliteit. Daarom dienen bezoekersfietsen van straat te worden 
gehaald met openbare fietsenstallingen. Deze fietsenstallingen zijn inpandig, ruim en licht en bieden vol-
doende capaciteit. Ze zijn gelegen aan fietsroutes in het regionaal- of hoofdfietsroutenetwerk, zoals de fiets-
ring. In het geval van ruimtetekort, wordt de ruimte voor het stallen van fietsen gevonden in parkeervakken 
voor auto’s. 
 
Tot slot wordt in het Onderhandelaarsakkoord van de coalitie 2018 - 2022 aangegeven dat fietsparkeren 
een van de topprioriteiten is.  
 
De nationale ‘Agenda Fiets 2017 - 2022’ geeft aan dat de prognoses erop wijzen dat de groei van 
fietsverkeer blijft doorzetten. Om de voordelen van fiets te benutten, zoals minder emissie en meer 
beweging, moet meer ruimte voor de fiets worden gecreëerd. Met name in binnensteden is daarom een 
groeiende behoefte aan voldoende diefstalveilige parkeervoorzieningen voor verschillende soorten 
tweewielers.  
 
Uit de beleidsstukken blijkt dat zowel op nationaal vlak als op gemeentelijk vlak (Haarlem) ambities zijn om 
het fietsverkeer te stimuleren en te laten groeien. Goede fietsparkeervoorzieningen en helder 
handhavingsbeleid zijn daarvoor een randvoorwaarde.  
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2.2 Visie Fietsersbond 
 
De Fietsersbond pleit in ‘Meer fiets, meer ruimte’ voor een herwaardering van de fiets in het straatbeeld en 
van fietsvoorzieningen. Gericht op de herkenbaarheid, identiteit van een gebied en gebruiksvriendelijkheid 
verdient een grotere fietsenstalling een goed architectonisch ontwerp. Fietsvoorzieningen kunnen namelijk 
letterlijk gezien worden als duidelijke vertrek- of aankomstpunten in een stad: ‘als moderne toegangspoort 
van een gebied’. 
 
 
2.3 Startdocument Visie Fietsparkeren 
 
Op 20 februari 2018 is de informatienota Ambities Nota Fietsparkeren (kenmerk 2018/62858) door B & W 
vastgesteld. De bijlage van de nota is het Startdocument Visie Fietsparkeren.  
 
In dit onderzoek wordt gesteld dat het fietsgebruik in Haarlem zal groeien op basis van een lineaire trend. 
Daarmee groeit ook de vraag naar fietsparkeerplekken (van circa 6.000 in 2017 naar circa 13.000 in 2040). 
Extra fietsparkeervoorzieningen in het centrum van Haarlem zijn nodig om het toenemende aantal fietsen te 
stallen. Om de kwaliteit van de openbare ruimte te behouden en het centrumgebied toegankelijk te houden 
voor voetgangers, worden verschillende oplossingsrichtingen (dit worden modellen genoemd) onderzocht.  
 
Fietsparkeren in relatie tot de Nieuwe Groenmarkt wordt in de rapportage expliciet beschreven: 
 

‘Fietsparkeren onder Nieuwe Groenmarkt: nu of nooit 
Uit de eerste verkenning van de negen modellen blijkt dat het toevoegen van gebouwde capaciteit op 
sleutellocaties een kansrijke richting is. Op dit moment loopt een traject om de Nieuwe Groenmarkt te 
herinrichten, en er een verblijfsgebied van te maken. De participanten zijn het eens: ondergronds 
fietsparkeren biedt de beste oplossing. Het maken van een ondergrondse stalling kost echter meerdere 
jaren (onder andere vanwege archeologisch onderzoek). Dat is een van de redenen waarom een 
ondergrondse stalling bij de Botermarkt lastig te realiseren is: de ondernemers zouden hun terras 
meerdere jaren niet kunnen openstellen. Op dit moment zijn deze terrassen er nog niet op de Nieuwe 
Groenmarkt. Dit is daarmee hét moment om een ondergrondse stalling te creëren.’ 

 
In het document worden 9 verschillende ontwikkelingsrichtingen besproken voor fietsparkeren: 
1 niets doen; 
2 faciliteren vraag zonder vraagbeïnvloeding; 
3 huidige capaciteiten optimaal benutten; 
4 bezoekersparkeren van de straat in kleinschalige voorzieningen; 
5 bezoekersparkeren van de straat in grootschalige voorzieningen; 
6 bewoners verleiden met buurtstallingen/deelfietsen; 
7 fietsparkeren van bewoners niet toestaan op straat; 
8 enkel kortparkeren op straat toestaan; 
9 alle fietsparkeren van de straat. 
 
Elk model heeft een ander ambitieniveau, oplopend van weinig naar veel ambitie, waarbij ontwikkelrichting 9 
de grootste ambitie toont.  
 
Voor deze modellen wordt in het onderzoek van Goudappel Coffeng een inschatting gemaakt van de 
investering- en exploitatiekosten over een periode van 30 jaar. Hierbij wordt aangenomen dat de 
investeringskosten per stallingsplek van een grootschalige voorziening EUR 2.500,-- zijn. 
 
De aannames voor deze kosteninschatting zijn voor Haarlem en specifiek voor de Nieuwe Groenmarkt niet 
van toepassing. De omvang (qua aantal plaatsen en qua ruimtebeslag) van stallingen in de oude binnenstad 
van Haarlem is veel lager dan het geval is in aangenomen kostenbepaling. De aannamen van het onderzoek 
van Goudappel Coffeng worden in dit document dan ook niet gebruikt. 
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2.4 Afwegingen voor inpandig en ondergronds stallen 
 
Een fietsenstalling is pas succesvol als zij voldoet aan de eisen en wensen van de gebruikers. Een prachtige 
fietsenstalling die leeg blijft, is geen succes. Gezien de centrale locatie, groeiende vraag naar fietsenstallin-
gen, het gemeentelijk beleid en de groeiende hinder van fout geparkeerde fietsen biedt het aanpassen van 
Nieuwe Groenmarkt een uitgelezen kans om een succesvolle ondergrondse fietsenstalling te realiseren. Deze 
moet echter wel aansluiten bij de behoeftes van de fietsende bezoekers en omwonenden van het gebied en 
de bereidheid tot handhaving. 
 
 
2.4.1 Inpandig stallen: wel of niet doen? 
 
Inpandig stallen haalt fietsen weg uit de openbare ruimte en creëert daardoor meer vrije ruimte op straat. 
Daarnaast kunnen deze stallingen werkgelegenheid creëren aan mensen met een afstand tot de arbeids-
markt bij het aanbieden van diensten (fietsreparatie, huurfietsen, kluizen, toilet, etc.) en een aantrekkelijke 
entree vormen voor bezoekers van de stad. De fietser kan zijn of haar fiets veilig en droog parkeren en even-
tueel gebruik maken van de aangeboden diensten. Inpandig stallen is dan ook een expliciet doel in de Struc-
tuurvisie van de gemeente Haarlem en onderdeel van de meer ‘ambitieuze’ ontwikkelrichtingen die worden 
beschreven in het Startdocument Visie Fietsparkeren. Inpandig stallen is een logische reactie op de huidige 
(hoge) bezettingsgraad van fietsenstallingen op straat. Veel fietsen buiten de rekken hebben een rommelig 
straatbeeld tot gevolg. Bovendien vormen deze fietsen mogelijk obstakels voor andere weggebruikers (bij-
voorbeeld een passerende rolstoel of kinderwagen op het trottoir).  
 
De bestaande inpandige fietsenstallingen in het centrum van Haarlem hebben een gemiddelde bezettings-
graad van 37 % volgens tellingen uit 2017 (opgetekend in Startdocument Visie Fietsparkeren, pagina 7). 
Doordat de openingstijden van de stallingen beperkt zijn, zijn deze niet aantrekkelijk voor bewoners. De stal-
ling aan de Jacobijnestraat is bijvoorbeeld alleen open in het weekend (want doordeweeks wordt deze stal-
ling door de school gebruikt). Deze stalling zal dus met name door bezoekers worden gebruikt. Hetzelfde 
geldt voor de stalling Botermarkt (capaciteit 224 fietsen), deze sluit doordeweeks om 18:00 uur. Op zaterda-
gen tussen 14:00 en 16:00 uur is er een bezettingsgraad van ruim 40 % en op dinsdag op hetzelfde tijdstip 
slechts 13 %. Dit zijn allemaal stallingen op maaiveldniveau en zouden daarmee relatief aantrekkelijk moeten 
zijn ten opzichte van straatparkeren.  
 
Er kunnen verschillende oorzaken zijn per stalling waarom deze onderbezet is, bijvoorbeeld onbekend bij 
fietsers, straatparkeren geniet op die plek de voorkeur, te grote afstand van stalling naar bestemming of be-
perkte openingstijden. De gebruiker kiest dan voor meer passende alternatieven (vaak straatparkeren) of 
zelfs een ander vervoersmiddel. Denk aan een e-bike gebruiker die diefstal vreest in het centrum maar onbe-
kend is met de stallingen en vervolgens voor de auto kiest. De enquête ‘Fietsparkeren Centrum Haarlem’ 
(SOAB, 2012) vermeldt dat een deel van de respondenten aangaf dat er ‘te weinig plaats’ was en zij daarom 
geen gebruik maken van stallingsmogelijkheden in de stad.  
 
Tot slot, een ondergrondse stalling zal doorgaans nog een extra barrièrewerking hebben ten opzichte van 
een inpandige stalling op maaiveldniveau. De fietser moet om te parkeren immers veelal afstappen, een trap 
afdalen en vervolgens weer naar boven om tot de uiteindelijke bestemming te komen. Ook moet er extra 
aandacht zijn voor (dag)licht met het oog op sociale veiligheid. Deze en andere kenmerken worden in de 
volgende paragraaf uiteen gezet.  
 
 
2.4.2 Kenmerken hoogwaardige ondergrondse fietsenstallingen 
 
De behoeftes van de verschillende gebruikers kunnen worden vertaald naar een aantal kenmerken voor een 
goed ontwerp. Referenties zijn te vinden in het ‘Inspiratieboek Fietsparkeren’ van de gemeente Utrecht en in 
de CROW ‘Leidraad Fietsparkeren’. 
 
De fiets is een uiterst flexibel vervoersmiddel en kan overal op straat worden neergezet. Hierdoor is het nog 
nadrukkelijker dan bij autoverkeer van belang dat een stalling aantrekkelijk is om te gebruiken, goed 
bereikbaar is en meerwaarde biedt aan de fietser. Het CROW (Leidraad Fietsparkeren, paragraaf 8.1, 2009) 
stelt voor een succesvolle ondergrondse stalling: ‘de loopafstand mag 150 m zijn tot de winkelkern, of 50 m 
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tot de belangrijkste centrumbestemmingen’. De Nieuwe Groenmarkt voldoet hieraan. Een zichtbare entree 
direct aan de toeleidende fietsroute is cruciaal voor het succes, zoals ook het ‘inspiratieboek Fietsparkeren’ 
van de gemeente Utrecht (2010) aangeeft. Daarnaast kan via goede (dynamische) bewegwijzering naar de 
stallingen (Fietsparkeerrouteinformatiesysteem (FRIS)) de vindbaarheid worden vergroot. 
 
De eventuele ondergrondse stalling op de Nieuwe Groenmarkt moet in principe plaats kunnen bieden aan 
elke fietsende bezoeker van de binnenstad, die voor meerdere uren tot een aangesloten dag zijn of haar 
fiets bewaakt ondergronds wil stallen met eventueel het gebruik van extra diensten van een servicepunt. De 
Nieuwe Groenmarkt kan een hoogwaardige stalling met servicefuncties bieden en een entree vormen van de 
belangrijkste toegangsroute naar het centrum voor de fiets. Aandachtspunt is wel dat een dergelijke 
fietsenstalling ook ruime openingstijden heeft en op maaiveldniveau een fietsparkeerverbod geldt met een 
passend handhavingsbeleid.  
 
 
2.4.3 Potentiële gebruikers ondergrondse fietsenstalling Nieuwe Groenmarkt 
 
De extra moeite voor afdalen en het eventuele in- en uitchecken maakt dat in de praktijk een ondergrondse 
bewaakte stalling zal worden gebruikt voor middellang- tot lang parkeren (minimaal 1 uur). Om ook 
eigenaren van ‘meerdere hands’ fietsen (<EUR 100,--) en tweedehands fietsen (EUR 100,-- tot EUR 500,--) te 
verleiden van de stalling gebruik te maken is kosteloos stallen aan te bevelen. Zij zijn immers minder snel 
bereid te betalen voor een stalling. Deze groep hebben in vergelijking met eigenaren van duurdere 
(elektrische) fietsen minder moeite om hun fiets ergens in de openbare ruimte te stallen.  
 
Het aandeel fietsers met een duurdere fiets groeit de afgelopen jaren gestaag: van alle nieuw aangeschafte 
fietsen was in 2016 29 % elektrisch volgens de Fietsersbond. Deze eigenaren zullen, ongeacht de reden van 
hun bezoek, eerder geneigd zijn te kiezen voor een veilige, inpandige stalling.  
 
De groep van langdurige parkeerders zal naar verwachting rondom de Nieuwe Groenmarkt bestaan uit 
winkelend publiek, omwonenden en werknemers in de buurt. De enquête Fietsparkeren Centrum door SOAB 
uit 2011 gaf een overzicht van de bezoekers van stallingen destijds en biedt eerste richting. Zo bleek 87 % 
van de geënquêteerde gebruikers voor winkelen te komen, waarvan 60 % voor boodschappen. Ruim de helft 
van de binnenstadbezoekers maakt gebruik van 1 stallinglocatie. De 2 belangrijkste redenen om geen 
gebruik te maken van inpandige stallingen waren ‘te ver lopen’ voor alle (destijds) 3 stallingen en voor 
locaties Botenmarkt en Smedestraat werd ‘te veel moeite’ [in relatie tot de parkeerduur] genoemd. De 
meeste stallinggebruikers zijn rond de 50 jaar oud.  
 
Een belangrijke potentiële gebruikersgroep voor de ondergrondse stalling zijn direct omwonenden. In het 
stuk ‘Buurtstallingen in Haarlem’ uit 2014 staat dat het aandeel inwoners dat zijn of haar fiets op straat stalt 
verdrievoudigd is tussen 1997 en 2013 naar 28 % van de bewoners. Ook gaf 31 % van hen aan behoefte te 
hebben aan een afsluitbare stalling. Voor wie thuis geen plek heeft, kan de ondergrondse stalling een 
perfecte oplossing zijn. Om deze groep te overtuigen, is het van belang dat (een deel) van de stalling 24/7 
open/bereikbaar is. 
 
Een andere groep middellange parkeerders zijn werknemers van bijvoorbeeld ondernemers of winkeliers in 
de buurt. Zij kunnen direct benaderd worden via hun werkgever. Met name ondernemers hebben direct 
belang bij een aantrekkelijke openbare ruimte en kunnen gestimuleerd worden hun personeel te vragen de 
fiets ondergronds te stallen. 
 
 
2.5 Verwachte fietsparkeerdruk in 2040 
 
Om de verwachte fietsparkeerdruk in 2040 te bepalen, wordt gebruik gemaakt van diverse tellingen en on-
derzoeken. Deze zijn opgenomen in bijlage III. De lijn uit het Startdocument Visie Fietsparkeren volgend, 
leidt een groei van het fietsgebruik tot een nog hogere parkeerdruk. De verwachting is een groei in vraag 
naar fietsparkeerplekken van bijna 120 % (van 6.000 naar 13.000) ten opzichte van nu (2017). Gebruikmakend 
van het Fietsparkeeronderzoek uit bijlage III kan de vraag rondom de Nieuwe Groenmarkt in 2017 worden 
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bepaald. Samen met de verwachting dat de vraag bijna 120 % toeneemt wordt de verwachte vraag in 2040 
bepaald. Dit is weergegeven in tabel 2.1 en tabel 2.2.  
 
 
Tabel 2.1 Vraag in 2017 voor verschillende perioden 
  Vraag in 2017 

Gebied  
Capaciteit 

in 2017 
Zaterdagochtend 

(9-11u) 
Zaterdagmiddag 

(14-16u) 
Zondagochtend 

(6-8u) 
Dinsdagmiddag 

(14-16u) 

      

totaal Nieuwe Groenmarkt en 
Krocht 

154 158 289 75 130 

      
totaal omgeving Nieuwe 
Groenmarkt en Krocht 

110 189 366 138 236 

      
totaal Nieuwe Groenmarkt, 
Krocht en omgeving 

264 347 655 213 366 

 
 
Tabel 2.2 Verwachte vraag in 2040 voor verschillende periode, op basis van een groei van 120 % ten opzichte van 2017 
  Verwachte vraag in 2040 

Gebied   
Zaterdagochtend 

(9-11u) 
Zaterdagmiddag 

(14-16u) 
Zondagochtend 

(6-8u) 
Dinsdagmiddag 

(14-16u) 

      
totaal Nieuwe Groenmarkt en 
Krocht 

 348 636 165 286 

      
totaal omgeving Nieuwe 
Groenmarkt en Krocht 

 416 805 304 519 

      
totaal Nieuwe Groenmarkt, 
Krocht en omgeving 

 763 1441 469 805 

 
 
Uit tabel 2.2. volgt dat de verwachte vraag in 2040 voor de Nieuwe Groenmarkt en omgeving varieert tussen 
469 tot 1441 fietsparkeerplekken. De piek van de vraag ligt op ongeveer 1.450 fietsen, dit is op 
zaterdagmiddag. De vraag is het laagst op zondagochtend, namelijk 469, waarschijnlijk hoofdzakelijk 
bewoners. De vraag op zaterdagochtend en dinsdagmiddag is rond de 800 fietsparkeerplekken. Naar 
verwachting blijft het aantal bewoners en fietsers in dit gebied gelijk ten opzichte van 2017. Er is immers 
weinig ruimte voor nieuwe woningen. Bovendien bevordert de gemeente Haarlem dat bij nieuwe woningen 
fietsparkeervoorzieningen inpandig worden gerealiseerd. Beredeneerd kan worden dat de bezetting op 
zondagochtend (6-8u) in het Fietsparkeeronderzoek Haarlem hoofdzakelijk uit fietsen van bewoners bestaat. 
De faciliteiten voor bezoekers zoals winkels en horeca zijn dan immers nog gesloten. Zoals aangegeven in 
bijlage III wordt aangenomen dat de groep die ’s nachts ’s nachts hun fiets buiten stalt een vergelijkbare 
omvang heeft als de groep potentiële gebruikers van een afgesloten, overdekte fietsenstalling op 
loopafstand. Dit komt neer op zo’n 213 fietsen voor bewoners in de directe omgeving van de Nieuwe 
Groenmarkt en de Krocht (in 2017 en) in 2040. 
 
 
2.6 Conclusie nut en noodzaak 
 
Het is de verwachting, gezien het beleid en de ontwikkelingen, dat het fietsverkeer in Haarlem toeneemt. 
Hiermee neemt ook de vraag naar fietsparkeervoorzieningen in het centrum van Haarlem toe. De Nieuwe 
Groenmarkt ligt aan de Zijlstraat, een van de toegangswegen naar het centrum. Dit maakt deze locatie tot 
een goede plek voor een fietsparkeervoorziening. De Nieuwe Groenmarkt kan (ondergronds) ruimte bieden 
aan zo’n 900 fietsen. Dit sluit aan bij de verwachting voor normale momenten (geen piekmomenten) in 2040 
volgens het Startdocument Visie Fietsparkeren van Goudappel Coffeng. 
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Met een staling van zo’n 900 fietsen wordt aan de vraag op de reguliere momenten (zaterdagochtend en 
dinsdagmiddag) in 2040 voldaan. Voor de piekmomenten waar de vraag hoger is dan 900 fietsen zal elders 
een (tijdelijke) voorziening gerealiseerd kunnen worden (zie ook bijlage V.2). Deze capaciteitskeuze leidt naar 
verwachting niet tot een over-dimensionering van het aantal fietsparkeerplaatsen. 
 
De aankomende herinrichting biedt de mogelijkheid om een dergelijke voorziening te integreren in het 
ontwerp, waardoor er ruimte ontstaat voor een ander gebruik van het plein.  
 
Met een ondergrondse fietsenstalling kan de ruimtelijke kwaliteit verbeteren. Ook blijft de omgeving goed 
toegankelijk voor voetgangers en andere weggebruikers als er geen gestalde fietsen op het trottoir staan.  
 
Een nieuwe (grotere) fietsparkeervoorziening op de Nieuwe Groenmarkt sluit goed aan bij diverse 
oplossingsrichtingen, zoals geschetst in het Startdocument Visie Fietsparkeren en sluitgoed aan bij de 
verwachte toename van fietsverkeer en daarmee de toenemende vraag naar fietsparkeerplekken. Een 
ondergrondse fietsenstalling sluit aan bij 6 van de 9 (4 tot en met 9) genoemde oplossingsrichtingen in het 
Startdocument Visie Fietsparkeren. De herinrichting van dit gebied is het ideale moment om een dergelijke 
fietsenstalling te realiseren. 
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3  
 
 
 
 
VARIANTEN 
 
In dit hoofdstuk wordt de beschikbare ruimte en daarmee de beperkingen om een kostenefficiënte indeling 
te maken, nader toegelicht. Ten behoeve van een zuivere afweging is variant 3 van de oorspronkelijke 
maaiveldoplossing ‘De Laan’ in de overweging opgenomen als variant 0 en wordt het schetsontwerp uit de 
quickscan van 2017 hier besproken als variant 1. Verder is in variant 2 gekeken naar een optimalisatie van 
het schetsontwerp uit 2017 en wordt een variant 3 besproken waarmee voldaan kan worden aan de 
verwachte minimaal benodigde stallingscapaciteit in 2040. Tot slot worden de varianten met elkaar 
vergeleken op een aantal criteria en worden de toprisico’s benoemd. 
 
De in dit hoofdstuk geraamde investeringskosten hebben voor alle varianten alleen betrekking op de 
ondergrondse parkeervoorziening en zijn dus exclusief de kosten voor de herinrichting van de Nieuwe 
Groenmarkt en De Krocht. 
 
 
3.1 Beschikbare ruimte 
 
De Nieuwe Groenmarkt is een lange brede straat met aan weerszijden (monumentale) bebouwing. De 
breedte van de straat varieert van 14 tot 20 m. Om negatieve effecten (schade) op de omgeving te 
minimaliseren, is er bij het ontwerp gekozen voor een smalle ondergrondse stalling met een minimale 
aanleg diepte.  
 
Afbeelding 3.1 Bestaande situatie 
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De breedte van stalling is aan de binnenzijde 7 m en aan de buitenzijde circa 8 m, bij deze breedte is het 
mogelijk om 2 stallingsrijen aan te brengen met in het midden een loopstrook van 3 m. Om de straat 
bereikbaar te houden voor nood- en hulpdiensten wordt aan een zijde een minimale afstand aangehouden 
van 3,5 m ten opzichte van de gevel. De vrije ruimte tussen de fietsstalling en de bebouwing wordt 
ondergronds gebruikt voor kabels en leidingen. 
 
Door de beperking in breedte ontstaat er een ongunstige lengte-breedte-verhouding. Er is namelijk in 
verhouding veel m2 wand nodig ten opzichte van het vloeroppervlak. Ter illustratie: een schutting om een 
tuin van 25 m² is bij een vierkante tuin 20 m lang en bij dezelfde verhouding als deze fietsenstalling (1 : 14,6) 
bijna 32 m lang, een toename van de omtrek van maar liefst 30 %. 
 
Om dit inzichtelijk te maken is er een vormanalyse uitgevoerd van de fietskelder Nieuwe Groenmarkt, de 
resultaten zijn weergegeven in afbeelding 3.2 en afbeelding 3.3. De rode stip in de afbeeldingen toont het 
schetsontwerp uit 2017. 
 
 
Afbeelding 3.2 Kosten ten opzichte van lengte-breedte-verhouding 
 

 
 
Door de ongunstige lengte-breedte-verhouding zijn de kosten per fietsparkeerplaats relatief hoog. Echter 
het grootste effect op de kosten wordt bepaald door het relatief lage aantal stallingsplekken voor een 
ondergrondse voorziening. Een kleine ondergrondse garage verliest in verhouding veel nuttige vierkante 
meters door de verticale verkeersruimten (liften, trappen en hellingbanen) en door de vaste ruimten zoals de 
beheerdersruimte en technische ruimte(n).  
 
Afbeelding 3.3. toont het effect op de prijs per m2 bruto vloeroppervlak (BVO) bij een steeds grotere stalling 
(meer fietsen). Hierbij is de breedte vastgezet en neemt de lengte toe (dus ongunstig zoals bovenstaand 
beschreven). De rode stip in de grafiek tot het ontwerp uit 2017 (variant 1). 
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Afbeelding 3.3 Kosten per m2 BVO 
 

 
 
 
De belangrijkste conclusie hieruit is dat schaalvergroting van ondergrondse garages de prijs per m² BVO en 
per fiets sterk doet dalen. Ook is in deze afbeelding te zien dat deze beperkte afmeting van de fietsenstalling 
redelijk ongunstig is ten opzichte van een grotere stalling. Een verdubbeling van de BVO leidt tot een daling 
van de prijs per vierkante meter van ruim 30 %. 
 
 
3.2 Variant 0 - fietsparkeren op maaiveld 
 
Van de gepresenteerde ontwerpen waarbij het fietsparkeren op straatniveau is ingepast, is tijdens de laatste 
informatieronde van 6 november 2017, het ontwerp De Laan (zie afbeelding 3.4) door de aanwezigen het 
meest gewaardeerd. In dit ontwerp zijn in totaal 270 fietsrekken (achter groenhagen) ingepast. Het aantal 
fietsparkeerplekken komt hiermee nagenoeg overeen met het aantal huidige aanwezige legale 
fietsparkeerplekken in de Nieuwe Groenmarkt en omgeving (zie tabel 2.1. hoofdstuk 2). Maar dit biedt 
onvoldoende capaciteit om te kunnen voldoen aan de huidige vraag (366 tot 655). Deze variant biedt geen 
oplossing voor de huidige fietsparkeerbehoefte. 
 
De investeringskosten voor het plaatsen van fietsklemmen op maaiveld worden geraamd op EUR 20.000,-- 
voor 270 fietsen. 
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Afbeelding 3.4 Variant 0, fietsparkeren op maaiveld (ontwerp De Laan) 
 

 
 
 
3.3 Variant 1 - fietsparkeren ondergronds, 1 laag, 2 hellingbanen 
 
Het schetsontwerp met de fietsparkeerstalling zoals op de laatste informatieavond is gepresenteerd, is 
weergegeven in afbeelding 3.5. Het aantal fietsplekken wordt hiermee ten opzichte van het huidig aantal 
parkeerplekken op maaiveld met 232 plekken vergroot. Deze voorziening biedt ruimte aan ongeveer 
500 ondergrondse fietsparkeerplekken. 
 
Dit is onvoldoende om in alle situaties te kunnen voldoen aan de huidige vraag. Deze variant biedt geen 
oplossing voor de huidige fietsparkeerbehoefte op zaterdagmiddag (655). 
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Afbeelding 3.5 Variant 1, fietsparkeren ondergronds, 1 laag met 2 hellingbanen 
 

 
 
 
Dit ontwerp is op investeringskosten doorgerekend en komt op EUR 3.400.000,--, exclusief omzetbelasting. 
De investeringskosten per gestalde fiets bedragen circa EUR 6.800,--. De raming is opgenomen in bijlage VI. 
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3.4 Variant 2 - fietsparkeren ondergronds, 1 laag, 1 hellingbaan 
 
Door een van de 2 hellingbanen te vervangen door een trap kan aanzienlijke ruimtewinst worden gehaald 
zonder dat het effect heeft op de breedte en de diepte van de stalling. Het merendeel van de fietsers zullen 
vanuit het zuiden de fietsenstalling naderen en vervolgens richting het noorden het centrum in lopen. Een 
hellingbaan aan de noordzijde is daarom minder gewenst dan aan de zuidzijde. Hiermee kan de 
fietsenstalling met circa 10 m worden verlengd wat ongeveer 100 extra stallingsplekken oplevert. In 
afbeelding 3.6 is de variant met één hellingbaan weergegeven. 
 
 
Afbeelding 3.6 Variant 2, fietsparkeren ondergronds, 1 laag, 1 hellingbaan 
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In deze variant is er plaats voor ongeveer 600 fietsen. Voor de reguliere behoefte op dit moment en de 
eerstkomende jaren is voldoende capaciteit beschikbaar. Aan de piekbehoefte op zaterdagmiddag (655) 
wordt echter niet voldaan. Er zal dan gebruik gemaakt moeten worden van een van de andere 
stallingsruimtes in de omgeving. 
 
Ook voor deze variant geldt dat deze in 2040 alleen nog maar voldoende capaciteit biedt op 
zondagochtend.  
 
Voor deze optimalisatie zijn de investeringskosten berekend en deze komen neer op EUR 3.460.000,--, 
exclusief omzetbelasting. De investeringskosten per gestalde fiets bedragen circa EUR 5.766,-- op basis van 
600 fietsen. De raming is opgenomen in bijlage VI. 
 
 
3.5 Variant 3 - fietsparkeren ondergronds, 2 laag 
 
Kijkend naar de capaciteitsvraag in 2040 zal er op doordeweekse dagen behoefte zijn aan naar schatting 800 
parkeerplekken en op piekmomenten een behoefte aan meer dan 1.450 plekken. Zoals ook al in hoofdstuk 3 
is aangegeven, zal een tweede verdieping voor gebruikers een (te) grotere barrière zijn om de fiets hierin te 
stallen. Daarnaast wordt de capaciteit van een tweede bouwlaag sterk beïnvloed door de aanwezigheid van 
een hellingbaan. Deze beperking zou kunnen worden weggenomen door de onderste verdieping te voorzien 
van een geautomatiseerd stallingsysteem (zie bijlage 3, V3). Uit de analyse in hoofdstuk 2 blijkt er behoefte 
te zijn aan circa 235 stallingsplekken voor bewoners. Deze bewoners zouden via een pasjesregeling gebruik 
kunnen maken van deze geautomatiseerde stallingsruimte. Naast bewoners zouden ook ondernemers en 
hun personeel gestimuleerd kunnen worden om gebruik te maken van deze stallingsruimte. Zo zou een 
fietsenstalling met 2 bouwlagen gemaakt kunnen worden waarbij de onderste bouwlaag bestaat uit 300 
geautomatiseerde stallingsplekken en 600 standaard plekken op de bovenste verdieping. Deze combinatie 
leidt tot in totaal 900 plekken. Deze stalling voldoet op alle momenten ruim aan de huidige behoefte, dus 
ook op zaterdagmiddag (800). 
 
In 2040 voldoet deze variant ruim aan de behoefte op reguliere dagen maar nog niet aan behoefte op 
piekmomenten, zoals de zaterdagmiddag. Hiervoor zullen aanvullende voorzieningen moeten worden 
gerealiseerd. 
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Afbeelding 3.7 Variant 3 - fietsparkeren ondergronds 2 lagen 
 

 
 
 
De investeringskosten voor deze variant worden geraamd op EUR 5.971.321,--, exclusief omzetbelasting. De 
kosten per gestalde fiets bedragen circa EUR 6.635,-- op basis van 900 fietsen, waarvan 300 op basis van een 
geautomatiseerd stallingsysteem. 
 
De raming is opgenomen in bijlage VI. 
 
 
3.6 Vergelijking varianten 
 
In de voorgaande paragrafen zijn 3 verschillende varianten beschreven. Om deze goed met elkaar te vergelij-
ken, is een overzicht gemaakt met verschillende criteria. Dit overzicht is opgenomen in tabel 3.1. Hieronder 
wordt aangegeven welke criteria gebruikt zijn en hoe deze beoordeeld zijn. 
 
Aantal plekken 
Hier wordt het aantal te realiseren fietsparkeerplekken per variant weergegeven. Bij variant 0 (maaiveld) 
wordt uitgegaan van 1 laag fietsenrekken. Het is hier mogelijk om 270 fietsen te stallen. Variant 1 biedt 
plaats aan 500 fietsparkeerplekken, variant 2 aan 600 parkeerplekken en variant 3 heeft 600 plekken op de 1e 
verdiepingslaag en 300 plekken op de 2e verdiepingslaag (totaal 900 plekken).  
 
Ruimtelijke kwaliteit 
In diverse beleidsdocumenten van de gemeente Haarlem wordt aangegeven dat wordt gestreefd naar een 
bereikbare en aantrekkelijke stad. De ruimtelijke kwaliteit van de openbare ruimte mag niet benadeeld 
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worden door geparkeerde fietsen. Variant 0 scoort daarom laag op het criterium ruimtelijke kwaliteit. Door 
onvoldoende gebruik van parkeerplekken tussen de hagen en op piekmomenten zal er overlast blijven van 
geparkeerde fietsen rondom de stalling. Voor handhaving zal onvoldoende draagvlak zijn omdat er te weinig 
stallingsmogelijkheden worden aangeboden. De varianten 1, 2 en 3 zijn bovengronds nagenoeg gelijk. Bij 
variant 3 zal er een extra innamepunt voor de geautomatiseerde stalling op maaiveldniveau zijn. Door de 
fietsenstalling ondergronds te plaatsen, wordt het mogelijk om bovengronds meer groenvoorzieningen of 
andere functies te plaatsen. Hierdoor ontstaat een verrijking van de openbare ruimte. De ruimtelijke kwaliteit 
is voor variant 1, 2 en 3 aanzienlijk hoger dan voor variant 0 en de huidige situatie. Voorwaarde is wel dat 
fietsparkeren op het maaiveld door strikte handhaving wordt voorkomen.  
 
Geschatte voorbereidingstijd 
Belangrijk bij een bouwproject is voorbereidingstijd en de uitvoeringstijd. Eerst wordt de geschatte 
voorbereidingstijd besproken. Voor variant 0 bedraagt de voorbereidingstijd circa 6 maanden. Bij variant 1, 2 
en 3 is de voorbereidingstijd langer. Ten eerste zal het ontwerp van de ondergrondse fietsenstalling nog 
volledig geëngineerd moeten worden en is aanvullend bodemonderzoek ten aanzien van milieuaspecten en 
archeologie noodzakelijk. Daarnaast dient voor de realisatie van een ondergrondse stalling op de Nieuwe 
Groenmarkt het bestemmingsplan te worden gewijzigd. Deze procedure zal naar verwachting tenminste 
9 maanden duren. De totale voorbereidingsperiode voor variant 1, 2 en 3 wordt geschat op 1,5 jaar.  
 
Geschatte uitvoeringstijd 
De varianten verschillen ook in de uitvoeringsduur. Voor variant 0, een redelijk eenvoudig werk, wordt de 
uitvoeringsperiode geschat op circa 6 maanden. In verband met het aanleggen van een fietsenkelder is de 
uitvoeringsperiode voor varianten 1, 2 en 3 langer. Bovendien bestaat de kans dat bij graafwerkzaamheden 
onverwachte archeologische vondsten worden gedaan. Dit kan mogelijk tot een vertraging leiden van 1 jaar. 
Voor varianten 1, 2 en 3 wordt daarom de geschatte uitvoeringsperiode op 1 tot 2 jaar geschat.  
 
Kosten (totaal) 
Van elke variant zijn de investeringskosten geraamd, zie bijlage VI. Deze kosten zijn opgenomen in tabel 3.1. 
 
Kosten (per stallingsplek) 
Op basis van de totale kosten en het aantal stallingsplekken worden per variant de kosten per stallingsplek 
bepaald. Deze kosten zijn opgenomen in tabel 3.1. 
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Tabel 3.1 Vergelijking van de varianten 
 

Criteria 

Variant 0 -  
stallen op maaiveld 

variant ‘De Laan’ 

Variant 1 - 
ondergronds,  
1 verdieping 

openbaar, 
2 hellingbanen 

Variant 2 -  
ondergronds,  

1 verdieping openbaar, 
1 hellingbaan 

 

Variant 3 - 
ondergronds, 1e 

verdieping openbaar, 
2e verdieping 

automatische stallen 

aantal plekken 270 500 600 900 

ruimtelijke 
kwaliteit gemiddeld hoog, t.o.v. nu en 

variant 0 
hoog, t.o.v. nu en variant 

0 
hoog, t.o.v. nu en 

variant 0 

geschatte 
voorbereidingstijd 6 maanden 18 maanden 18 maanden 18 maanden 

geschatte 
uitvoeringstijd 6 maanden 12 - 24 maanden 12 - 24 maanden 12 - 24 maanden 

kosten (totaal) EUR 20.000 EUR 3.400.000 EUR 3.460.000  EUR 5.971.321 

kosten (per 
stallingsplek) EUR 75 EUR 6.855 EUR 5.844  

EUR 6.635 

 
 
3.7 Risico’s 
 
Naast algemene risico’s worden er 2 top risico’s onderscheiden: 
1 optreden van schade tijdens de uitvoering; 
2 bereidheid om fiets te parkeren in de stalling. 
 
 
3.7.1 Top risico 1: optreden van schade tijdens de uitvoering 
 
De Nieuwe Groenmarkt is een straat welke aan beide zijden op de erfgrens wordt omsloten door 
bebouwing, waaronder momentele panden. Deze bebouwing is met name gevoelig voor trillingen en 
zettingen welke zouden kunnen optreden tijdens de uitvoering. Als beheersmaatregel is een ontwerpkeuze 
gemaakt welke de risico’s op het optreden van ontoelaatbare trillingen en zettingen minimaliseert. De 
volgende opgenomen uitvoeringswijzen zijn hierbij te noemen: 
- afstand tot gevel minimaal 3,5 m; 
- toepassen van een minimale aanleg diepte, door bovenkant dak gelijk te trekken met maaiveldniveau; 
- aanbrengen definitieve damwanden welke drukkend (in plaats van trillend) worden aangebracht; 
- toepassen van een waterafsluitende bouwlaag door middel van waterglas, waarmee bouwkuip in den 

droge is te ontgraven (nodig voor archeologie en sanering) zonder dat grondwater naast de kuip wordt 
verlaagd. 

 
 
3.7.2 Top risico 2: geen bereidheid om fiets te parkeren in de stalling 
 
Het grootste risico na aanleg is dat de fietsenstalling niet wordt gebruikt en men de fiets op straatniveau 
blijft parkeren. Dit risico zal zeker optreden als er geen gerichte maatregelen worden genomen welke het 
parkeren op straat tegengaan. De keuze voor een ondergrondse fietsenstalling betekent dat er een strikt 
handhavingsbeleid moet komen dat parkeren op straat voorkomt. 
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4  
 
 
 
 
CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN 
 
 
4.1 Nut en noodzaak 
 
Het realiseren van een ondergrondse fietsenstalling aan de Nieuwe Groenmarkt) sluit goed aan bij de 
verwachte toename van fietsverkeer en daarmee de vraag naar fietsparkeerplekken. De herinrichting van het 
gebied is het ideale moment om een dergelijke fietsenstalling te realiseren. Een ondergrondse fietsenstalling 
verhoogt de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving. Fietsparkeren op straat zal verboden moeten worden, 
wat vervolgens ook moeten worden afgedwongen door handhaving. 
 
 
4.2 Omvang parkeervoorziening 
 
Op basis van tellingen en prognoses is in de huidige situatie een behoefte aan circa 370 plekken op 
doordeweekse dagen en circa 650 plekken op piekmomenten. Verwachting is dat de behoefte in 2040 op 
doordeweekse dagen 800 plekken en op piekmomenten 1.450 plekken zal zijn.  
 
De omvang van een ondergrondse fietsstalling wordt beperkt door de breedte van de Nieuwe Groenmarkt 
en de beperking in diepte. Een tweede bouwlaag levert voor de gebruiker een extra hindernis op doordat 
een langer traject lopend met de fiets in de hand moet worden afgelegd.  
 
De aanleg van 1 laagse stalling is voor gebruiksgemak de meest gewenste uitvoering. Voor de situatie 
Nieuwe Groenmarkt betekent dat een stalling van maximaal 600 fietsparkeerplekken. Hiermee kan worden 
voldaan aan de huidige capaciteitsbehoefte met uitzondering van piekmomenten.  
 
 
4.3 Aanbevelingen 
 
Als gekozen wordt voor een ondergrondse fietsenstalling in de binnenstad zal dit altijd in combinatie 
moeten zijn met een goed handhavingsbeleid. Zonder een fietsparkeerverbod bovengronds en bijbehorende 
handhaving zal een ondergrondse, maar ook een inpandige stalling niet worden gebruikt. 
 
 
 



 

Bijlage(n) 
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I  
 
 
 
 
BIJLAGE: VISIE FIETS GEMEENTE HAARLEM 
 
 
Binnen Haarlem zijn diverse beleidsdocumenten die een visie en/of richting voor fietsen en fietsparkeren 
beschrijven. Voor zover bekend is geen specifiek beleid vanuit gemeente Haarlem gericht op fietsverkeer en 
fietsparkeren. Om na te gaan wat de visie voor dit onderwerp is vanuit de gemeente worden de volgende 
documenten meegenomen: 
- Toekomstvisie Haarlem 2040; 
- Structuurvisie openbare ruimte (december 2017); 
- Onderhandelaarsakkoord Haarlem 2018. 
 
 
I.1 Toekomstvisie Haarlem 2040 
 
In 2017 is de Toekomstvisie voor Haarlem in 2040 opgesteld. Samen met inwoners, ondernemers en 
organisaties wordt gesteld dat Haarlemmers graag in hun mooie, veerkrachtige en sterke stad leven. Onder 
‘mooi’ vallen de thema’s wonen, groen, erfgoed, energie en openbare ruimte. Onder ‘veerkrachtig’ vallen de 
thema’s onderwijs, gezondheid, participatie, voorzieningen, Haarlemmers en lokaal bestuur en 
Informatietechnologie. Onder ‘sterk’ vallen de thema’s economie, bereikbaarheid, toerisme, cultuur en 
regionale samenwerking. Fietsparkeren valt binnen de thema’s openbare ruimte (mooi) en bereikbaarheid 
(sterk). Hieronder worden per thema de voor fietsparkeren revelante ambities/wensen weergegeven. 
 
Openbare ruimte 
De stad wenst: 
- meer ruimte voor voetganger en fietser; 
- extra investeringen in de openbare ruimte. 
 
In 2040 heeft de openbare ruimte in de stad overal van hoge kwaliteit en een hoge gebruikswaarde. De 
schaarse openbare ruimte is opnieuw verdeeld: op de eerste plaats voetgangers en fietsers, daarna openbaar 
vervoer en tenslotte (geparkeerde) auto’s.  
 
Bereikbaarheid 
De stad wenst:  
- een bereikbare regio. 
 
In 2040 zorgen regionale openbaarvervoernetwerken, fietsroutes en fietssnelwegen dat de regio optimaal 
bereikbaar is. Hoogwaardig openbaar vervoer en fietssnelwegen brengen bezoekers en inwoners snel de 
stad in en uit. Fietsroutes vormen een alternatief voor het autoverkeer.  
 
Verdere uitwerking toekomstvisie 
Deze Toekomstvisie voor 2040 is verder gedetailleerd uitgewerkt in de Structuurvisie openbare ruimte.  
 
 
  



 

 Witteveen+Bos | 102734/19-004.964 | Bijlage I | Definitief 03 

I.2 Structuurvisie openbare ruimte Haarlem 2040 
 
De Structuurvisie openbare ruimte Haarlem 2040 is een onderliggend document van de Toekomstvisie 2040. 
Voor de Structuurvisie openbare ruimte voor de gemeente Haarlem is de meest recente versie, december 
2017 beschouwd.  
 
Ambitie 
Haarlem heeft de ambitie om een aantrekkelijke, gezonde en bereikbare stad te willen zijn, binnen een 
metropolitane economie. Om dit te bereiken, wil Haarlem een mobiliteitsmodel dat de stad bereikbaarheid 
houdt en tegelijkertijd minder beslag legt op de openbare ruimte. De ruimte die daarmee wordt 
‘vrijgespeeld’ wil Haarlem inzetten voor een groene, aantrekkelijke en gezonde stad in 2040.  
In de structuurvisie wordt beschreven dat de populariteit van de fiets toeneemt in Haarlem. Daarnaast zorgt 
de opkomst van de elektrische fiets voor nieuwe kansen op langere afstand. Ook wordt gesteld dat 
kwalitatief hoogwaardige parkeervoorzieningen en fietsstallingen belangrijk zijn om de belevingswaarde van 
Haarlem te verhogen.  
 
Fietsverkeer in relatie tot de binnenstad 
In de Structuurvisie wordt het volgende beschreven: 
  
 ‘De fiets wordt het belangrijkste vervoermiddel in Haarlem. Alleen zo kunnen we met een groeiend 
 aantal inwoners de bereikbaarheid van Haarlem en van de voorzieningen garanderen. Daarom 
 wordt het fietsnetwerk de komende jaren geoptimaliseerd. Dat gebeurt door het beter integreren 
 van het lokale netwerk en het regionale fietsnetwerk, door het realiseren van ontbrekende schakels, 
 door het geven van ruimte en ‘comfort’ op de hoofdfietsroutes en door meer plekken om fietsen te 
 kunnen parkeren.’ 
 
Ook wordt aangegeven dat de Fietsring centraal ligt in het fietsnetwerk. Nabij deze Fietsring komen meer 
voorzieningen om fietsen te parkeren. Dit is weergegeven in afbeelding I.1. Om het succes van deze fietsring 
te vergroten, zijn goede fietsparkeervoorzieningen die aansluiten op de fietsroutes nodig, ook moet de 
overlast van fietsparkeren worden aangepakt. Onder andere de Nieuwe Groenmarkt wordt in afbeelding I.1 
aangemerkt als locatie voor een fietsenstalling.  
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Afbeelding I.1 Fietsring Haarlem (uit Structuurvisie openbare ruimte 2040, december 2017) 
 

  
 
 
In de Structuurvisie wordt ook gesteld dat:  
 

‘de verwachte toename van het aantal buurtstallingen voor bewoners zorgt ervoor dat er meer 
fietsparkeercapaciteit wordt vrijgespeeld voor de bezoeker’ 

 
Uit de Structuurvisie openbare ruimte: Haarlem 2040 Groen en Bereikbaar blijkt dat de aanleg van ruime 
fietspaden en meer stallingsmogelijkheden bij winkelgebieden en andere plekken waar veel mensen 
samenkomen, mensen er toe heeft gezet om vaker de fiets te pakken.  
 
In de binnenstad staat de verblijfskwaliteit voor voetgangers en fietsers centraal. Dit wordt onder andere be-
reikt door geparkeerde auto’s- en fietsen, van zowel bewoners als bezoeker, zoveel onder te brengen in ga-
rages. Door het toenemende gebruik van de fiets kan op dit moment de openbare ruimte het aantal gepar-
keerde fietsen amper aan. Bezoekersfietsen worden van straat gehaald met openbare fietsenstalling. 
 
Fietsparkeren 
Haarlem maakt 12 hoofdkeuzes om in 2040 te komen tot een groene en bereikbare stad. De volgende 
hoofdkeuzes raken aan fietsparkeren in het centrum: 
(1) verblijfskwaliteit; 
(7) de fiets binnen de stad. 
 
Uiteraard raakt het fietsparkeren in het centrum ook aan andere hoofdkeuzes, zoals (5) klimaatadaptatie, (6) 
ruimte voor de voetganger en kwaliteit van looproutes, (8) duurzame mobiliteit, (9) auto te gast in het 
centraal stedelijk gebied en (11) ketenmobiliteit. 
 
Bij hoofdkeuze 7 (de fiets binnen de stad) wordt beschreven dat het parkeren van fietsen speciale aandacht 
verdient. Het feit dat er steeds meer fietsers komen, betekent dat er ook meer ruimte moet komen voor het 
parkeren van fietsen. Dit geldt met name in de binnenstad, HOV-haltes en in de buurt van winkels, voor 
zowel bewoners als bezoekers. Fiets binnen de stad heeft veel raakvlakken met verblijfskwaliteit (hoofdkeuze 
1). In de openbare ruimte heeft het fietsparkeren grote invloed op de verblijfskwaliteit. Er wordt aangegeven 
in de Structuurvisie dat bij een grote vraag naar fietsparkeren de voorkeur uit gaat om dit niet op straat op 
te lossen.  
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Over fietsenstallingen is het volgende opgenomen in de Structuurvisie: fietsenstallingen zorgen ervoor dat 
het toenemend aantal geparkeerde fietsen niet ten koste gaat van de ruimtelijke kwaliteit. Daarnaast draagt 
dit bij aan ketenmobiliteit. Nieuwe fietsenstallingen zijn inpandig, ruim en licht en bieden voldoende capaci-
teit. Ze zijn gelegen aan fietsroutes in het regionaal- of hoofdfietsroutenetwerk, zoals de fietsring.  
 
Daarnaast wordt ook gesteld dat in de buurt van voorzieningen en winkels meer ruimte moet komen voor 
het stallen van fietsen op straat. Fietsenrekken komen bij voorkeur niet in groenstroken of op te smalle 
trottoirs. In het geval van ruimtetekort, wordt de ruimte voor het stallen van fietsen gevonden in 
parkeervakken voor auto’s. Nieuwe woningbouwprojecten dienen hun fietsparkeerbehoefte op eigen terrein 
op te lossen.  
 
Prioritering  
Zoals vaak het geval is bij projecten in de openbare ruimte, kunnen niet alle wensen worden meegenomen. 
De gemeente Haarlem heeft daarom een volgorde van prioritering aangegeven. Dit is weergegeven in 
afbeelding I.2. Het afwegen van ruimte voor mobiliteit is de 4e prioriteit. Binnen deze prioriteit wordt het 
belang van de voetganger op 1 gezet, het belang van de fietser op 2.  
 
 
Afbeelding I.2 Prioriteitsstelling beleidswensen (Uit Structuurvisie openbare ruimte 2040, december 2017) 
 

 
 
 
Als afwegingsmethodiek bij projecten in de openbare ruimte worden de volgende processtappen gehan-
teerd: 
1. nagaan welk vigerend beleid van toepassing en welke kaders uit de Structuurvisie relevant zijn. Hiervoor 

worden de themakaarten van de Structuurvisie gebruikt; 
2. de volgende stappen worden cyclisch doorlopen: 

a. inventariseren van het gewenste programma; 
b. bepalen van het gewenste straatbeeld; 
c. check op ondergronds infrastructuur; 
d. onderzoek naar de mogelijkheden om efficiënter om te gaan met de openbare ruimte; 

3. vastleggen van het resultaat van bovenstaande stappen in een ruimtelijk en functioneel programma van 
eisen.  
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I.3 Onderhandelaarsakkoord Haarlem 2018 
 
Tijdens het formatieproces van de nieuwe coalitie van de gemeente Haarlem is in mei 2018 het 
onderhandelaarsakkoord getekend. In dit akkoord staat geschreven dat de gemeente fors en structureel 
gaat investeren in een ‘deltaplan’ voor de fiets. Er wordt aangegeven dat er een begin wordt gemaakt met 
een fietsboulevard rond het centrum en dat er veel fietsparkeerplaatsen bijkomen. Door fietsenstalling wordt 
de stad minder rommelig en beter toegankelijk. Tot slot staat geschreven dat fietsparkeren een van de 
topprioriteiten is. 
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II  
 
 
 
 
BIJLAGE: VISIE FIETS NATIONAAL 
 
 
Ook op nationaal niveau liggen er diverse visies over fiets. Het nationaal fietsprogramma (Agenda Fiets 
2017-2020) en de visie van de Fietsersbond (Meer fiets, meer ruimte) zijn opgenomen in deze bijlage.  
 
 
II.1 Agenda Fiets 2017 - 2020 (nationaal fietsprogramma) 
 
Het fietsgebruik is niet alleen groeiend in Haarlem, dit is ook in andere steden het geval. In het document 
Agenda Fiets 2017-2020 van Tour de Force (samenwerking tussen VNG, IPO, vervoersregio’s en Rijk) wordt 
dit bevestigd. Het hoofddoel dat geformuleerd wordt in deze Agenda Fiets is: ‘een groei van het aantal 
fietskilometers in de periode 2017-2027 met 20 %’. Hierbij worden de volgende subdoelen genoemd die 
aansluiten bij de Nieuwe Groenmarkt: ‘meer ruimte voor de fiets in de steden’ en ‘minder gesloten fietsen’. 
 
Meer ruimte voor de fiets in steden 
De prognoses wijzen erop dat de groei van fietsverkeer blijft doorzetten. Om de voordelen van fiets te 
benutten, zoals minder emissie en meer beweging, moet meer ruimte voor de fiets worden gecreëerd. Veel 
steden gaan komende jaren fors investeren in verbeteringen van fietsvoorzieningen. Hierbij gaat het met 
name om betere en veiligere fietsroutes en kruisingen met betere doorstroming en voldoende adequate 
fietsparkeervoorzieningen. Een van de speerpunten die benoemd wordt is: ‘voldoende diefstalveilige 
parkeervoorzieningen voor verschillende soorten tweewielers in stadscentra, bij publiekstrekkende openbare 
voorzieningen en woningen’.  
 
Minder gestolen fietsen 
Fietsdiefstal is voor 1 op de 10 inwoners de reden om de fiets te laten staan. Vanwege het diefstalrisico ziet 
een nog groter aantal fietsers af van het kopen van een goede fiets. Met name in binnensteden is daarom 
een groeiende behoefte aan voldoende diefstalveilige parkeervoorzieningen voor verschillende soorten 
tweewielers. Deze parkeervoorzieningen zijn het liefst met toezicht en hebben ruimte voor afwijkende 
fietsmodellen. Dit sluit aan bij het hierboven genoemde speerpunt.  
 
 
II.2 Meer fiets, meer ruimte (Fietsersbond) 
 
In 2012 presenteerde de Fietsersbond de visie ‘Meer fiets, meer ruimte’. In deze visie pleit de Fietsersbond 
ervoor om de fietser centraal te zetten in stedelijk gebied bij beleidsontwikkeling voor ruimtelijke ordening 
en verkeer. 
 
Ook de Fietsersbond stelt dat het aandeel van fietsgebruik groeit. Dit komt onder andere door de 
verbeteringen van fietsvoorzieningen en het feit dat de fiets goed aansluit bij grotere maatschappelijke 
ontwikkelingen zoals individualisering, verduurzaming en flexibelere mobiliteit.  
 
Een aantal aspecten werkt de groei van fietsgebruik tegen, wat mogelijk de groei kan belemmeren. Een van 
deze aspecten is fietsparkeren. In steden is vaak onvoldoende ruimte voor fietsparkeren. Steeds vaker 
kunnen fietsers geen vrij fietsenrek vinden, waardoor de kans op fietsdiefstal toeneemt. Ook worden grote 
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hoeveelheden fietsen buiten de rekken geplaatst, wat leidt tot klachten van ondernemers en bezoekers van 
steden.  
 
Fietsparkeervoorzieningen kunnen juist een impuls geven aan fietsverbindingen stelt de Fietsersbond: 
‘letterlijk gezien kunnen fietsvoorzieningen gebruikt worden als duidelijke vertrek- of aankomstpunten in 
een stad: als moderne toegangspoort van een gebied’. Voor het autoverkeer vervult een parkeergarage vaak 
deze rol, voor openbaar vervoer is dit een station. De Fietsersbond pleit daarom ook voor een herwaardering 
van de fiets in het straatbeeld en van fietsvoorzieningen. Gericht op de herkenbaarheid, identiteit van een 
gebied en gebruiksvriendelijkheid verdient een grotere fietsenstalling een goed architectonisch ontwerp. 
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III  
 
 
 
 
BIJLAGE: ANALYSE FIETSPARKEERDRUK 
 
 
 
III.1 Herkomst fietsers Nieuwe Groenmarkt 
 
Om inzicht te krijgen in de nut en noodzaak van een (ondergrondse) fietsenstalling op de Nieuwe 
Groenmarkt is een volledig beeld van de fietsstructuur nodig. Door middel van een netwerkanalyse zijn de 
mogelijke doelgroepen voor fietsen stallen in het plangebied vastgesteld. Dit is weergegeven in bijlage III. 
Uit deze netwerkanalyse blijkt het volgend. 
 
Een fietsparkeervoorziening aan de Nieuwe Groenmarkt en de Krocht is met name interessant voor 
bezoekers aan het centrum in Haarlem met een herkomst vanaf vanuit het westen, het zuidwesten en het 
noorden van Haarlem.  
 
Fietsenstallingen in de omgeving (huidig en gepland) hebben waarschijnlijk geen of nauwelijks een 
aantrekkende werking op de hierboven genoemde fietsstromen. De omliggende fietsenstallingen vormen 
dus geen concurrerende werking voor een eventuele fietsenstalling op de Nieuwe Groenmarkt en de Krocht. 
Aanvullend op de hierboven genoemde fietsstromen kan de Nieuwe Groenmarkt eventueel ook interessant 
zijn voor fietsers vanuit het zuiden (met een bestemming aan de noordelijke kant van het centrum). 
 
NB: hierbij is naar het netwerk gekeken. Aspecten als comfort, aanvullende voorzieningen, afstand tot 
belangrijke winkels etc. van andere stallingen is niet meegenomen in deze analyse.  
 
Een enquête1 onder fietsers in het centrum van Haarlem (uit september 2011) volgt een vergelijkbaar beeld. 
Hierin wordt gesteld dat het centrum of de directe omgeving het belangrijkst zijn als herkomstgebied. 
Daarnaast trekt de Zijlstraat tussen Nieuwe Groenmarkt en de Grote Markt (locatie Grote Markt (west) e.o.) 
naar verhouding veel bezoekers uit overig Haarlem.  
 
Samenvatting en conclusie herkomst fietsers Nieuwe Groenmarkt 
De Nieuwe Groenmarkt en de Krocht liggen aan belangrijke fietsrouten in Haarlem. Tevens is het 
winkelgebied dichtbij. Een fietsparkeervoorziening aan de Nieuwe Groenmarkt en de Krocht is interessant 
voor bewoners en bezoekers aan het centrum in van Haarlem. De bezoekers aan het centrum hebben 
waarschijnlijk een herkomst vanuit het westen, het zuidwesten en het noorden van Haarlem.  
 
  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1 Enquêteresultaten Fietsparkeren Centrum Haarlem door SOAB opgesteld op 24 mei 2012. 
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III.2 Bezetting fietsparkeren Haarlem Centrum 
 
In september 2017 is een fietsparkeeronderzoek in het centrum van Haarlem uitgevoerd. Dit staat 
beschreven in ‘Fietsparkeeronderzoek Haarlem’, opgesteld door Meetel, d.d. 26 januari 2018. De parkeerdruk 
is op verschillende momenten gemeten, zoals weergeven in tabel III.1. Voor de meting is het centrum van 
Haarlem in verschillende secties verdeeld, zie afbeelding 2.2. De secties van de Nieuwe Groenmarkt en de 
Krocht zijn hierin rood omcirkeld. Het blauw omcirkelde gebied bevat secties met een maximale loopafstand 
van 200 m vanaf de Nieuwe Groenmarkt en de Krocht. Dit gebied is relevant in verband met het 
fietsparkeren door bewoners. Meer hierover is beschreven in bijlage V. De parkeerdruk voor de in afbeelding 
III.1 weergeven secties is opgenomen in tabel III.1.  
 
 
Afbeelding III.1   Secties uit Fietsparkeeronderzoek Haarlem. Rood omlijnd: Nieuwe Groenmarkt en Krocht. Blauw omlijnd: sectie 

met een maximale loopafstand van 200 m naar de Nieuwe Groenmarkt en Krocht 
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Tabel III.1 Parkeerdruk Nieuwe Groenmarkt en Krocht e.o. (uit Fietsparkeeronderzoek Haarlem) 
 

   Parkeerdruk (in percentage (en aantal tweewielers)) 

Straat Sectie Capaciteit 

Zaterdag 
ochtend  
(9-11u) 

Zaterdag 
middag 
(14-16u) 

Zondag ochtend 
(6-8u) 

Dinsdag 
middag 
(14-16u) 

       
Nieuwe Groenmarkt 339 40 198 % (79) 338 % (135) 68 % (27) 98 % (39) 

340 52 58 % (30) 150 % (78) 40 % (21) 81 % (42) 
Krocht 304 62 79 % (49) 123 % (76) 44 % (27) 79 % (49) 
  154 158 289 75 130 
       
Lange Margarethastraat 301 0 x (19) x (23) x (23) x (17) 
Krocht 303 30 103 % (31) 153 % (46) 97 % (29) 97 % (29) 
Kruisstraat 305 40 90 % (36) 143 % (57) 63 % (25) 100 % (40) 
Barteljorisstraat 317 0 x (0) x (28) x (0) x (9) 
Zijlstraat 335 0 x (9) x (51) x (5) x (21) 
Kromme Elleboogsteeg 337 0 x (25) x (37) x (19) x (8) 
Zijlstraat 338 40 53 % (21) 163 % (65) 33 % (13) 98 % (39) 
Nobelstraat 342 0 x (5) x (14) x (5) x (17) 
Zijlstraat 343 0 x (5) x (8) x (2) x (21) 
Zoetestraat 345 0 x (21) x (22) x (11) x (4) 
Zoetestraat 346 0 x (16) x (14) x (4) X (16) 
Ursulastraat 349 0 x (1) x (1) x (2) x (15) 
  110 189 366 138 236 
       
Haarlem centrum geheel  6451 102 % (6692) 151 % (9868) 69 % (4515) 126 % (8265) 

 
 
Samenvatting en conclusie Fietsparkeerdruk 2017 
De fietsparkeerdruk in stallingen en op straat in het centrum van Haarlem is hoog (69 - 151 %), zie tabel III.1. 
Voor de Nieuwe Groenmarkt varieert dit van 40 - 68 % op zondagochtend tot 150 - 338 % op 
zaterdagmiddag. Momenteel is de capaciteit op de Nieuwe Groenmarkt 92 fietsparkeerplekken. Er zijn 
62 fietsparkeerplekken op de Krocht. In totaal zijn binnen het projectgebied 154 fietsparkeerplekken.  
 
Ook in de omliggende straten is de fietsparkeerdruk geteld. Hieruit blijkt dat ook in straten waar geen 
formele stallingsmogelijkheden zijn fietsen worden geparkeerd, variërend van enkele fietsen tot 51 per 
straat. De Krocht (het verlengde van het projectgebied), de Kruisstraat en de Zijlstraat hebben wel 
stallingsvoorzieningen op straat. Deze worden met name ’s middags intensief gebruikt (zaterdag: 143 % - 
163 % en dinsdag: 97 % - 100 %).  
 
Aangenomen wordt dat tijdens het piekmoment (zaterdagmiddag) het grootste deel van de fietsen van 
bezoekers zijn. Op zondagochtend staan met name fietsen van bewoners gestald. 
 
 
III.3 Fietsparkeren door bewoners 
 
In het centrum van Haarlem parkeren zowel bezoekers als bewoners hun fiets. In 1997, 2004 en 2013 is 
onderzoek1 gedaan om na te gaan hoe inwoners van Haarlem hun fiets ‘s nachts stallen en of er behoefte is 
aan afsluitbare overdekte fietsenstallingen. De reacties van inwoners van het centrum van Haarlem zijn 
weergegeven in tabel III.2 en tabel III.3. 
 
 
  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1 Uit het document ‘2013 Omnibus behoefte buurtstallingen’. 
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Tabel III.2 Fietsparkeerlocaties ’s nachts in het centrum, uit Omnibus 2013 
Waar stalt u ’s nachts de fiets die u het meest gebruikt - Centrum (in afgeronde %) 

 1997 2004 2013 
ik heb geen fiets 11 9 6 
in de tuin 5 5 7 
in de schuur / berging / box 35 36 37 
in de woning: gang / hal / andere ruimte in woning 31 31 15 
buiten op straat 9 12 28 
in een fietsenstalling 4 6 4 
andere plek 4 1 2 
totaal 100 100 100 

 
 
Tabel III.3 Behoefte aan afsluitbare overdekte stalling op loopafstand in het centrum, uit Omnibus 2013 
Zou u gebruik maken van een afsluitbare, overdekte stalling op loopafstand? - Centrum (in afgeronde %) 

 1997 2004 2013 
ja 23 21 31 
ik maak al gebruik van zo’n stalling 6 6 4 
nee 63 63 57 
weet niet 8 10 8 
totaal 100 100 100 

 
Uit het onderzoek in 2013 blijkt dat 28 % van de centrumbewoners ’s nachts zijn/haar fiets op straat stalt. 
Over de jaren heen is dit percentage flink toegenomen. Dit is deels te verklaren door het toenemend aantal 
fietsen.  
 
Slechts 4 % van de centrumbewoners maakt momenteel gebruik van een fietsenstalling/buurtstalling. Echter 
geeft 31 % van de centrumbewoners aan gebruik te willen maken van een afsluitbare, overdekte stalling op 
loopafstand. 57 % geeft aan hier geen gebruik van te willen maken.  
 
Samenvatting en conclusie Fietsparkeren door bewoners 
Uit onderzoek ‘2013 Omnibus behoefte buurtstallingen’ blijkt dat 28 % van de inwoners van het centrum 
zijn/haar fiets op straat stalt. 59 % van de bewoners stalt de fiets op eigen terrein. 
 
Dit onderzoek geeft ook aan dat 4 % van de bewoners al gebruik maakt van een afgesloten, overdekte 
fietsenstalling op loopafstand, aangenomen wordt dat deze bewoners reeds voorzien zijn in hun behoefte. 
Daarnaast geeft 31 % van de bewoners aan dat zij gebruik wensen te maken van een afgesloten, overdekte 
fietsenstalling op loopafstand. 
 
Voor de vereenvoudiging wordt aangenomen dat de groep bewoners die hun fiets in een afgesloten, 
overdekte fietsenstalling op loopafstand wenst te stallen en de groep bewoners die hun fiets ’s nachts buiten 
stalt qua omvang gelijk zijn. De eerste groep omvat immers 28 % van de bewoners en de laatste groep 
omvat immers 31 % van de bewoners. De groep die dus ’s nachts hun fiets buiten stalt heeft een 
vergelijkbare omvang als de groep potentiële gebruikers van een afgesloten, overdekte fietsenstalling op 
loopafstand. 
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IV  
 
 
 
 
BIJLAGE: OMGEVINGSANALYSE EN NETWERK ANALYSE FIETS 
 
 
IV.1 Fietsstructuur Haarlem centrum 
 
Als eerste stap voor het in kaart brengen van fiets(parkeer) infrastructuur is het gehele (toekomstige) 
fietsnetwerk van Haarlem in kaart gebracht aan de hand van de Structuurvisie openbare ruimte 2040. Hierbij 
is gekeken naar de fietsring, de fietsenstallingen en de fietsenrekken/fietsennietjes rondom het plangebied. 
De visualisatie van de analyse is weergeven voor het centrumgebied in afbeelding IV.1 en wordt verder 
toegelicht in de tekst. De Nieuwe Groenmarkt is hier ook op aangegeven (met een ster). 
 
 
Afbeelding IV.1 Fietsstructuur Haarlem 
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Fietsring 
Zoals bleek uit de beleidsstukken werkt Haarlem aan een zogenoemde fietsring rondom het centrum (zie 
paragraaf I.1 en afbeelding I.1 in de bijlage). Deze ring met bijbehorende aan-/afvoerroutes en de fietsroutes 
in het centrum staat in afbeelding IV.1. Het gaat hier om reeds bestaande wegen en verbindingen. Het beleid 
rondom de fietsring richt zich met name op het verbeteren van de kwaliteit voor fietsers op deze wegen.  
 
Fietsenstallingen 
In het centrumgebied en nabij het station zijn momenteel verschillende bewaakte en onbewaakte 
fietsenstallingen, ook zichtbaar in afbeelding IV.1. Bij de stations zijn de onbewaakte fietsenstallingen gratis.  
 
Rondom het station zijn 4 fietsenstallingen: 
- station (1) 5.020 fietsen (ondergronds); 
- station (2) 1.700 fietsen (overdekte/inpandig), onbewaakt; 
- station (3) 1.600 bewaakt; 
- Jansweg 600 fietsen (openlucht), onbewaakt. 
 
De bezettingsgraad van deze bijna 9.000 fietsparkeervoorzieningen is volgens de nulmeting van de 
gemeente 94 %. 
 
De fietsenstallingen in het centrum zoals benoemd op www.haarlem.nl/fietsenstallingen zijn ook 
opgenomen in afbeelding IV.1. In het centrum geldt dat overdag een fiets gratis mag staan, ’s nachts kost 
dat EUR 0,50. Voor een bromfiets en snorfiets wordt zowel overdag als ’s nachts EUR 0,70 gevraagd. Deze 
zijn allemaal inpandig en op maaiveldniveau. Op de volgende locaties is een bewaakte fietsenstalling: 
- Smedestraat  bewaakt; 
- Botermarkt  bewaakt; 
- Tempeliersstraat bewaakt; 
- Jacobijnestraat bewaakt, alleen op de zaterdag. 

 
Daarnaast komt er een fietsenstalling bij Boereplein (Raaks), deze fietsenstalling is nu in voorbereiding.  
 
In afbeelding IV.1 wordt onderscheid gemaakt tussen huidige fietsenstallingen en geplande fietsenstallingen. 
Naast de hierboven genoemde fietsenstallingen zijn in het Haarlem structuurvisie document volgens 
afbeelding I.1 in de bijlage, nog 2 extra fietsenstallingen weergegeven. Deze zijn als onbekend opgenomen 
in afbeelding IV.1, hierover is geen aanvullende informatie gevonden.  
 
Bezettingsgraad overdekte fietsenstallingen in de binnenstad*:      29 % 
Bezettingsgraad fietsparkeervoorzieningen in de binnenstad*:   141 % 
Bezettingsgraad fietsparkeervoorzieningen in het stationsgebied:     94 % 
Aantal fietsparkeerplaatsen in de binnenstad:    6.541 
Aantal fietsparkeerplaatsen in het stationsgebied:    8.936 
 
* De binnenstad is in het onderzoek gedefinieerd als het gebied tussen de diverse wateren (Spaarne,  
   Kampersingel, Leidsevaart, Nieuwe Gracht) en het Houtplein.  
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IV.2 Fietsstructuur Nieuwe Groenmarkt. 
 
Om specifiek de locatie Nieuwe Groenmarkt te analyseren, is nader ingezoomd op het omliggende gebied. 
In de onderstaande paragraaf wordt geanalyseerd welk doelgroep fietsers interessant kunnen zijn voor de 
Nieuwe Groenmarkt en welke aantrekkingskracht omliggende voorzieningen hebben.  
 
Herkomst fietsers ten opzichte van de Fietsring 
Gebruikmakend van afbeelding IV.1 wordt de ligging in het netwerk van de Nieuwe Groenmarkt en de 
Krocht bepaald. De Nieuwe Groenmarkt en de Krocht vormen een verbinding tussen de noord-zuid route via 
de Kruisstraat en de oost-west route van de Zijlstraat naar de Grote Markt: 
- fietsers vanuit het zuiden van het centrum zullen waarschijnlijk via de Grote Houtstraat of Gietstraat en 

Koningstraat of Kleine Houtstraat richting de Grote Markt fietsen als het centrum hun bestemming is. 
Mochten deze fietsers een bestemming elders hebben, is het, kijkend naar het netwerk, niet 
waarschijnlijk dat zij gebruik maken van de Nieuwe Groenmarkt en de Krocht; 

- centrumbezoekers vanuit het westen en zuidwesten zullen waarschijnlijk vanaf de Wilhelminastraat of 
Zijlweg via de Zijlstraat richting de Grote Markt fietsen. Het is dus aannemelijk dat deze fietsers gebruik 
maken van de Nieuwe Groenmarkt en de Krocht. Als deze fietsers een andere bestemming hebben, 
bijvoorbeeld de zuidkant of noordkant van het centrum, is het aannemelijk dat zij gebruik maken van de 
fietsring. Ook voor een bestemming aan de oostkant van het centrum is dit een logische keuze, 
aangezien het aantal oost-west verbindingen binnen de fietsring gering zijn; 

- fietsers vanuit de noordkant van Haarlem kunnen via de Kruisstraat of de Jansstraat richting de Grote 
Markt. Indien de fietsers via de Kruisstraat richting de Grote Markt gaan, is het te verwachten dat zij 
gebruik maken van de Nieuwe Groenmarkt en de Krocht, als onderdeel van hun route of om hun fiets te 
stallen. Mocht hun bestemming elders zijn dan is de fietsring een goede keuze voor de route, of de 
Jansstraat als noord-zuid verbinding; 

- het is niet aannemelijk dat fietsers vanuit de oostkant van Haarlem via Nieuwe Groenmarkt richting de 
Grote Markt gaan. Deze fietsers zullen daarom buiten beschouwing worden gelaten. Ook doorgaande 
fietsers vanuit de oostkant van de stad zullen naar verwachting weinig gebruik maken van de Nieuwe 
Groenmarkt en de Krocht. 

 
Concluderend kan worden gesteld dat de gebruikers van (toekomstige) fietsparkeergelegenheid op de 
Nieuwe Groenmarkt en de Krocht met name fietsers vanuit het westen, het zuidwesten en het noorden van 
Haarlem met bestemming rondom de Grote Markt zijn. De Nieuwe Groenmarkt en de Krocht zijn niet 
logischerwijze een doorgaande route voor fietsers.  
 
Invloed van andere fietsenstallingen 
In omgeving van de Nieuwe Groenmarkt en de Krocht zijn 2 bestaande bewaakte fietsenstallingen: de 
Jacobijnestraat en de Smedestraat. Voor de Jacobijnestraat geldt dat deze enkel op zaterdag open is. Deze 
fietsenstalling is, de beredenering van paragraaf 0 volgend, met name interessant voor fietsers vanuit het 
zuiden en (zuid)westen. De fietsenstalling aan de Smedestraat sluit goed aan bij fietsers vanuit de noordkant 
en eventueel oostkant van Haarlem.  
 
De gebruikers van de fietsenstalling op de Nieuwe Groenmarkt en de Krocht zullen deels dezelfde herkomst 
hebben als de gebruikers van deze 2 stallingen. Aangezien de Jacobijnestraat enkel op zaterdag geopend is, 
kan een fietsenstalling op de Nieuwe Groenmarkt en de Krocht een goede aanvulling zijn voor bezoekers 
vanuit het (zuid)westen en eventueel ook het zuiden. De Smedestraat is een aantrekkelijke optie voor 
bezoekers vanuit het oosten van Haarlem, deze bezoekers zullen naar waarschijnlijkheid geen gebruik willen 
maken van een fietsenstalling op de Nieuwe Groenmarkt en de Krocht. Tenzij er andere functies zijn waar 
vraag naar is. 
 
Op de plankaart uit de Structuurvisie openbare ruimte 2014 (mei 2016, zie afbeelding I.1 in de bijlage) staat 
een fietsenstalling aangegeven rondom de kruising van Botermarkt en de Gedempte Oude Gracht. Indien 
hier een fietsenstalling komt, biedt dit een goed alternatief voor bezoekers vanuit het zuiden. Daarnaast 
staat er op deze kaart een onbekende fietsenstalling nabij De Witstraat en de Gedempte Oude Gracht. Deze 
locatie is met name voor bezoekers vanuit het zuiden en het oosten van het centrum interessant.  
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Beide onbekende fietsenstallingen hebben gezien hun locatie in het netwerk naar verwachting geen invloed 
op de potentiële gebruikers van een fietsenstalling aan de Nieuwe Groenmarkt en de Krocht.  
 
Fietsenrekken plangebied 
In afbeelding IV.2 zijn de fietsenrekken in de omgeving van de Nieuwe Groenmarkt en de Krocht 
weergegeven. Langs de Krocht en de Nieuwe Groenmarkt zijn in de huidige situatie diverse fietsenrekken 
geplaatst. In de nabije omgeving zijn ook fietsenrekken langs de Kruisstraat, de Smedestraat en de Zijlstraat. 
 
Volgens het eerder genoemde beleid is de gemeente voornemens om straatparkeren te ontmoedigen. Voor 
een aantrekkelijke openbare ruimte heeft inpandig fietsparkeren de voorkeur. Een deel van deze 
voorzieningen zal dus allicht op de langere termijn verwijderd worden. 
 
 
Afbeelding IV.2 Fietsenrekken Nieuwe Groenmarkt en Krocht e.o. 
 

 
 
 
Herkomst fietsers Nieuwe Groenmarkt en Krocht 
Om na te gaan wat het nut en noodzaak van een fietsenstalling op de Nieuwe Groenmarkt en de Krocht is, 
dient te worden nagegaan voor welke doelgroepen fietsers deze fietsenstalling mogelijk interessant kan zijn.  
 
Een fietsparkeervoorziening aan de Nieuwe Groenmarkt en de Krocht is met name interessant voor 
bezoekers aan het centrum in Haarlem met een herkomst vanaf vanuit het westen, het zuidwesten en het 
noorden van Haarlem.  
 
Fietsenstalling in de omgeving (huidig en gepland) hebben waarschijnlijk geen of nauwelijks een 
aantrekkende werking op de hierboven genoemde fietsstromen. De omliggende fietsenstalling vormen dus 
geen concurrerende werking voor een eventuele fietsenstalling op de Nieuwe Groenmarkt en de Krocht. 
Aanvullend op de hierboven genoemde fietsstromen kan de Nieuwe Groenmarkt eventueel ook interessant 
zijn voor fietsers vanuit het zuiden (met een bestemming aan de noordelijke kant van het centrum). Deze 
fietsstromen zijn weergeven in afbeelding IV.3. 
 
N.B. hierbij is naar het netwerk gekeken. Aspecten als comfort, aanvullende voorzieningen, afstand tot 
belangrijke winkels etc. van andere stallingen is niet meegenomen in deze analyse.  
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Afbeelding IV.3 Mogelijke herkomsten en route voor fietsers met een bestemming rondom de Nieuwe Groenmarkt en de Krocht 
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V  
 
 
 
 
BIJLAGE: ‘ONTWERP OPTIMALISATIES’ 
 
 
Het achterliggende doel van de herinrichting van de Nieuwe Groenmarkt is om de ruimtelijke kwaliteit van 
het centrumgebied te verbeteren. Er ligt hierbij een kans om direct de groeiende overlast en parkeerdruk van 
fietsen te verminderen. De ondergrondse fietsenstalling moet een hoogwaardig en passend ontwerp zijn om 
daaraan te voldoen. 
 
Er moet realistisch gekeken worden naar (gewenst) gebruik en (mogelijke) handhaving van fietsstallingen in 
het gebied in het algemeen. Er zal altijd een groep bestemmingsverkeer, kort verblijf zijn. Voor hen wegen 
de voordelen van ondergronds stallen zelden op tegen de nadelen. Daarom wordt in de optimalisatie van de 
Nieuwe Groenmarkt ook gekeken naar mogelijkheden om straatparkeren voor deze groep te faciliteren. In 
de straat zelf, maar ook op de Krocht waar de fietsroute vanuit het westen direct op aansluit. 
 
De belangrijkste uitgangspunten voor een goed ontwerp voor fietsenstallingen op de Nieuwe Groenmarkt 
zetten we hieronder op een rij:  
- ondergrondse stalling is met name interessant voor middellang- en lang bezoekers aan het centrum 

vanuit het westen van de binnenstad en omwonenden. Creëer voor hun meerwaarde als veilig en droog 
stallen of extra diensten; 

- straatparkeren blijft altijd de voorkeur voor kort parkeren, zeker voor eigenaren van een ‘goedkope’ 
fiets; 

- aantrekkelijke entree is essentieel om barrièrewerking te minimaliseren, zeker voor het eerste gebruik; 
- benut de meerwaarde voor ruimtelijke beleving en flexibeler gebruik van de straat; 
- zorg voor een gratis of betaalbare stalling. 
 
Op basis van deze uitgangspunten zijn er 3 optimalisaties:  
1. optimaliseer ontwerp stalling voor gebruiker; 
2. combineer met (tijdelijke) fietsparkeervakken en fietsroute informatie systeem (FRIS); 
3. automatisch ondergronds stallen. 
 
Deze optimalisaties worden vergeleken met de eerder genoemde 9 ‘mogelijke ontwikkelrichtingen’ uit het 
Startdocument Visie Fietsparkeren om een idee te krijgen van het ambitieniveau en de impact van de ont-
werpoptie. 
 
 
V.1 Optimaliseren ontwerp ondergrondse stalling voor gebruiker 
 
De uitdaging is goed gebruik. De nut en noodzaak is in het vorige hoofdstuk helder aan de orde gekomen. 
Het belang van een functioneel goed ontwerp met een aantrekkelijke en goed zichtbare entree op de routes 
van fietsers is daarvoor essentieel.  
 
Daarnaast moet bij de verdere uitwerking van het ontwerp aandacht zijn voor: 
- de steilheid hellinghoek van de fietser beperken, en/of bieden van extra ondersteuning via een borstel-

baan (brug of lopende band (bijvoorbeeld Rotterdam CS); 
- sociale veiligheid door licht, kleurgebruik en openingstijden; 
- combineren met extra functies; 
- stallingsplaatsen voor fietsen van afwijkend formaat (eventueel een lift voor bakfietsen); 
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- systeem voor veilig stallen (bijvoorbeeld garderobesysteem met handmatige kaartjes in Kerkstraat Den 
Bosch); 

- handhaven en ontmoedigen van straat parkeren (bijvoorbeeld enkel kortparkeren toestaan en/of aantal 
palen of fietsnietjes beperken) om gebruik stalling impliciet aan te moedigen. 

 
Deze optimalisatie gaat uit van een grootschalige, volledig ondergrondse stalling en past daarmee perfect 
binnen ontwikkelrichting 5 (bezoekersparkeren van de straat in grootschalige voorzieningen) en is een logi-
sche bijdrage voor de 4 ambitieuzere doelstellingen (6 tot en met 9) die extra inzetten op het beperken van 
straatparkeren. Met name de ruimtelijke kwaliteit komt in deze situatie ten goede. 
 
 
V.2 Combineer met (tijdelijke) fietsparkeervakken 
 
De Nieuwe Groenmarkt vormt door de uitbreiding van de autoluwe zone een fraaie entree naar het centrum. 
Er zal bij het plaatsen van reguliere fietsklemmen (‘fietsnietjes’) regelmatig sprake zijn van ruimtegebrek. 
Juist dit ruimtegebrek maakt een ondergrondse fietsenstalling erg aantrekkelijk.  
 
Echter is beschreven dat een groep fietsers (de ‘korte’ bezoekers) aanzienlijk vaker een voorkeur heeft voor 
straatparkeren ten opzichte van ondergronds stallen. Niet alleen de ruimtevraag van evenementen, maar ook 
de vraag naar straatparkeren varieert afhankelijk van het tijdstip (werkdag vs weekend en dag vs nacht). Pop-
up straatstallingen en/of eenvoudige markeringen (fietsparkeervakken) op straat kunnen een goede aanvul-
ling zijn op de ondergrondse stalling en een aantrekkelijk alternatief bieden voor kortparkeerders. Bijkomend 
voordeel ten opzichte van ‘vaste’, fysieke stallingen is dat fietswrakken geen kans maken. Een belangrijk punt 
van aandacht is wel de locatie: vaak is juist op piekmomenten de druk op de openbare ruimte groot. Hier zal 
rekening mee moeten worden gehouden. 
 
Referenties fietsparkeervakken 
Bij de openluchtstalling op de Jansweg bij station Haarlem is plaats voor 600 fietsen op een oppervlakte van 
circa 900 m2. Deze stalling maakt gebruikt van een fietsparkeervak zonder fietsklemmen, zie afbeelding V.1. 
Bij een evenement kunnen fietsen snel worden verplaatst of verwijderd. 
 
 
Afbeelding V.1 Eenvoudige markeringen op Jansweg (foto Google Streetview) 
 

 
 
 
Referentie pop-up stallingen 
Nederland wordt steeds meer bekend met pop-up fietsenstallingen voor hoge verkeersdruk. Dit kan een uit-
komst bieden voor piekmomenten als uitgaansavond, kermis of evenementen. Amsterdam gebruikt LED-
verlichting op de Albert Cuypmarkt en op het Neude in Utrecht is wekelijks een pop-up stalling, zie afbeel-
ding V.2. Deze laatste kent toezichthouders. Voor semi-tijdelijke stallingen kan er worden gekeken naar fiets-
vlonders van de gemeente Rotterdam. Deze worden met name ’s zomers ingezet om parkeerplaatsen nabij 
horecagelegenheden te veranderen in fietsenstallingen.  
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Afbeelding V.2 Links: LED-verlichting Amsterdam (foto: CROW); Rechts: pop-up stalling op Het Neude in Utrecht 
 

 
 
 
Op de locatie Nieuwe Groenmarkt en Krocht zouden de fietsvakken op meerdere locaties kunnen komen. 
Vanwege het voetgangersgebied om gebruik van de ondergrondse stalling impliciet aan te moedigen en om 
handhaving helder te communiceren (‘geen geparkeerde fietsen op de Nieuwe Groenmarkt’), zou gekozen 
kunnen worden om enkel op de Krocht fietsvakken te maken.  
 
Op een simpel wegvak kunnen minder fietsen worden geplaatst dan in de stalling. Ter indicatie, op een stuk 
van 2x10 m zonder stallingen passen ruim 15 fietsen, wanneer de CROW richtlijnen worden gevolgd met als 
minimale afstand tussen de fietsen 65 cm. Bij hoog-laag stallingen met fietsnietjes is deze afstand kleiner 
(37,5 cm) waardoor in datzelfde vak 27 fietsen passen. Een nadeel van een wegvak is de kans op een ‘do-
mino-effect’. Een voordeel van de fietsvakken is dat er ook afwijkende formaten kunnen staan (bakfiets, fiets-
met-voordrager). 
 
De locaties van de pop-up stallingen kunnen afhankelijk van het evenement worden gekozen. Dan kunnen 
er wél stallingen worden geplaatst en een efficiëntere indeling worden bereikt. Goede bewegwijzering en 
exploitatie is dan een punt van aandacht. 
 
Tijdelijk stallen is niet expliciet genoemd in een van de ontwikkelrichtingen van het Startdocument Visie 
Fietsparkeren maar wordt wel vermeld als mogelijke manier van toevoegen van tijdelijke capaciteit (‘spitsrek-
ken’). 
 
 
V.3 Automatisch stallen 
 
Een alternatief ontwerp is een (gedeeltelijk) automatisch systeem met inname-/afgiftepunten voor fietsen. 
Niet de bezoeker daalt af naar de kelder, maar enkel de fiets. Dit scheelt veel ruimte (enkel een liftschacht is 
nodig) en het stallen kan bij een goed ontwerp sneller worden voor de gebruiker. FietsDock geeft bijvoor-
beeld een maximale wachttijd van 20 seconden. De bezoeker kan de fiets afgeven bovengronds en deze 
wordt automatisch weggezet. De stallingen werken vaak met pasjessystemen waardoor bepaalde doelgroe-
pen kunnen worden ingezet.  
 
Deze techniek heeft zich de afgelopen jaren steeds meer bewezen waar ruimte beperkt is (Fietsenstalling 
Tolhuisplein de ‘VeloMinck’ in Amsterdam, FietsDock in Rotterdam en EcoCycle in Japan, zie V.3), en zou een 
vernieuwende techniek zijn voor Haarlem met PR kansen voor innovatie. 
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Afbeelding V.3 Automatische fietsenstallingen in de praktijk: VeloMinck, EcoCycle, en FietsDock 
 

  
 
 
Ter illustratie, de (ondergrondse) stalling in Amsterdam biedt plaats aan 50 fietsen die hangend worden op-
geslagen en heeft 1 afgiftepunt. FietsDock op Meijersplein is een bovengronds systeem dat plek biedt aan 
150 fietsen waar 20 mensen gelijktijdig hun fiets kunnen afgeven in individueel afgesloten lockers. Dit sys-
teem is 9 x 6,6 m en 12 m hoog en de stichtingskosten liggen volgens het bedrijf rond de EUR 2.400,-- per 
fietsplek (exclusief omzetbelasting).  
 
Er moet bij deze variant wel rekening worden gehouden met mogelijke ‘apparatenangst’. Men kan het eng 
vinden om de (waardevolle) fiets af te geven aan een systeem dat nog relatief onbekend is. Goede toelich-
ting en eventueel de aanwezigheid van een service medewerker de eerste weken kan hierbij helpen. Bij dit 
principe zijn extra voorzieningen niet de norm: elektrische fietsen lenen kan waarschijnlijk wel, maar e-bike 
oplaadpunten, kluizen en toiletten vragen om extra voorzieningen. Het stallen van fietsen van afwijkend for-
maat kan afhankelijk van de methode voor een uitdaging zorgen. Deze systemen kunnen vaak eenvoudig 
24/7 in werking zijn. 
 
Volautomatisch parkeren biedt niet alleen mogelijkheden als alternatief voor een grote stalling, maar is ook 
een kans voor kleinschalige buurtstallingen. Daarmee sluit deze optie aan bij ontwikkelrichting 4 (bezoekers-
parkeren van de straat in kleinschalige voorzieningen) en de daaropvolgende ambitieuzere richtingen tot aan 
richting 9: Alle fietsparkeren van de straat. 
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VI  
 
 
 
 
BIJLAGE: SSK-KOSTENRAMING PER VARIANT 
 
 
 



Opdrachtgever: Gemeente Haarlem Prijspeil: 2018 Datum: 26-3-2019

Project: Herinrichting Nieuwe Groenmarkt Versie: 05 Projectcode: 102734

Colofon Status: Definitief Auteur: E. Schulte MSc.

PROJECT: HERINRICHTING NIEUWE GROENMARKT

DEELRAMING MEERKOSTEN ONDERGRONDS FIETSPARKEREN

PROJECTFASE QUICKSCAN VARIANTEN

Scopebeschrijving en/of uitgangspunten

Uitgegaan van:
- Deterministische raming van investeringskosten  (§ 7.1 lid 2.4 en 2.5)

- Bedrijfseconomische raming (§ 7.1 lid 1.7)

- Enkel meerkosten kelder (verhardingen en maaiveldinrichting in andere scope)

- Lengte 96,4 m (incl. toeritten). H.o.h. afstand damwanden 7,6 m

- Aanname: bouwkuip 125 kg/m²

- Kelder van permanente damwanden (met coating) geen betonnen wanden

- Constructie steekt gedeeltelijk uit boven maaiveld

Grondwerk/sanering:
- Afvoeren verontreinigde grond (aanname: 50% sterk verontreinigd, 50% licht verontreinigd)

- Geen sanering buiten de bouwkuip

- Geen bemaling toepassen i.v.m. risico op verzakkingen

- Ontgraven (in den droge) onder archeologische begeleiding

Risico's:
- Risico's niet gekwantificeerd (kans x gevolg), geen risicosessies gehouden (§ 7.1 lid 2.2)

- In de objecten is rekening gehouden met objectgebonden risico's, het betreft een voorziening voor met name technische risico's

- Er is geen rekening gehouden met projectgebonden risico's, het betreft hier met name overige risico's 

zoals juridische, organisatorische, maatschappelijke, ruimtelijke en financiele risico's

Niet inbegrepen zijn kosten voor:

Bouwkosten Vastgoedkosten 
- Bodemvreemde materialen / NGE - Grondverwerving

- Herinrichting maaiveld (verhardingen, straatmeubilair, groenvoorzieningen) - Planschade

- Nadeelcompensatie

Levensduurkosten (§ 7.1 lid 2.1) Overige (scope) uitsluitingen
- Beheer en onderhoud - Onzekerheidsreserve

- (grote) vervangingen - Reservering scopewijzigingen

- Exploitatiekosten - Kosten voortvloeiende uit EMVI-criteria

- Sloopkosten (einde levensduur) - BTW

- Rentekosten

Colofon

Projectleider: ing. J. Coopman

Projectdirecteur: ir. L.S.W. Koops

Versie SSK: CROW Publicatie 137 (2010) [genoemde § nummers refereren hiernaar]

Versie ramingmodel: W+B SSK-2010 Rekenmodel 3.05a (22-06-2017)
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Opdrachtgever: Gemeente Haarlem Prijspeil: 2018 Datum: 26-3-2019

Project: Herinrichting Nieuwe Groenmarkt Versie: 05 Projectcode: 102734

(Deel)raming: Variant 1 – fietsparkeren ondergronds, 1 laags en 2 hellingsbanen Status: Definitief Auteur: E. Schulte MSc.

code post omschrijving post hoeveelheid eenheid prijs totaal

10

INVESTERINGSKOSTEN

10 Sloop - en opruimwerkzaamheden

101080 Verleggen riolering (zie raming d.d. 20-10-2017) 1,00                 EUR 77.033€                 77.033€              

101090 Toepassen bouwhekken 310,80             m 30€                        9.324€                

101100 Opbreken verhardingen, straatmeubilair en groen (apart project) 1,00                 PM 0€                          0€                       

Totaal Sloop - en opruimwerkzaamheden 86.357€                

20 Funderingsconstructies

201010 Trillingsvrij aanbrengen permanente onverankerde damwand 1.976,20          m² 190€                      375.478€             

201030 Toepassen stempeling 733,00             m² 75€                        54.975€              

201040 Aanbrengen injectielaag t.b.v. bodemafdichting 733,00             m² 250€                      183.250€             

Totaal Funderingsconstructies 613.703€              

30 Grondwerk

301010 Sterk verontreinigde grond ontgraven uit bouwkuip 1.050,00          m³ 8€                          7.875€                

301020 Licht verontreinigde grond ontgraven uit bouwkuip 1.050,00          m³ 8€                          7.875€                

301050 Afvoeren grond naar verwerker (zie acceptatiekosten onderaan) 2.100,00          m³ 8€                          15.750€              

Totaal Grondwerk 31.500€                

40 Constructies

401010 Aanbrengen ihw gestorte keldervloer (als permanent stempel) 329,85             m³ 375€                      123.694€             

401020 Aanbrengen vrijdragende vloer, incl. bevestiging aan damwand 240,77             m³ 550€                      132.422€             

Totaal Constructies 256.116€              

50 Bouwkundige zaken

501010 Aanbrengen coating damwand 597,68             m² 50€                        29.884€              

501020 W+E installaties 733,00             m² 75€                        54.975€              

501040 Beheerdersruimte op maaiveld (incl. openbaar toilet) 30,00               m² 2.000€                   60.000€              

501050 Pui / afsluiting toeritten 2,00                 st 7.500€                   15.000€              

501060 Fietsenrekken 2-laags 500,00             pp 175€                      87.500€              

501070 Lift 1,00                 st 50.000€                 50.000€              

Totaal Bouwkundige zaken 297.359€              

60 Openbare ruimte

601010 Aanbrengen elementenverharding, gebakken materialen 1,00                 PM 0€                          0€                       

601020 Inrichting openbare ruimte (banken, afvalbakken etc) 1,00                 PM 0€                          0€                       

601030 Openbare verlichting 1,00                 PM 0€                          0€                       

601040 Beplantingsbakken op kelder 1,00                 PM 0€                          0€                       

601050 Groenvoorzieningen 1,00                 PM 0€                          0€                       

Totaal Openbare ruimte 0€                         

70 Overige

701050 Voorzieningen t.b.v kabels en leidingen 10.000,00        EUR 1€                          10.000€              

701060 Voorzieningen t.b.v. bereikbaarheid panden 10.000,00        EUR 1€                          10.000€              

701070 Toepassen monitoring monumentale panden tijdens bouwfase 25.000,00        EUR 1€                          25.000€              

701080 Uitvoeren archeologisch onderzoek (verlenging bouwtijd) 25.000,00        EUR 1€                          25.000€              

Totaal Overige 70.000€                

Benoemde directe bouwkosten 733                 m² BVO 1.849€                  1.355.035€       

NTD101 Nader te detailleren bouwkosten 20,0% 1.355.035€            271.007€            

Directe bouwkosten 1.626.042€       

Indirecte bouwkosten 29% 476.040€          

VZBK Voorziene bouwkosten 2.102.082€       

RBK Risico's bouwkosten 20% 420.416€          

BK10 Bouwkosten Variant 1 – fietsparkeren ondergronds, 1 laags en 2 hellingsbanen 2.522.498€       

VK10 Vastgoedkosten Variant 1 – fietsparkeren ondergronds, 1 laags en 2 hellingsbanen -€                      

EK10 Engineeringskosten Variant 1 – fietsparkeren ondergronds, 1 laags en 2 hellingsbanen30% 630.624€          

OK101 Overige bijkomende kosten (leges, heffingen, verzekeringen, K&L) 5,0% 2.102.082€            105.104€            

OK104 Acceptatiekosten zwaar vervuilde grond (niet toepasbaar) 1.890,00          ton 45,00€                  85.050€              
OK105 Acceptatiekosten vervuilde grond 1.890,00          ton 30,00€                  56.700€              
OBK10 Overige bijkomende kosten Variant 1 – fietsparkeren ondergronds, 1 laags en 2 hellingsbanen12% 246.854€          

6.800€                       /pp

INV10 Totaal investeringskosten Variant 1 – fietsparkeren ondergronds, 1 laags en 2 hellingsbanen 3.399.976€       

INV10 Totaal investeringskosten (NCW) Variant 1 – fietsparkeren ondergronds, 1 laags en 2 hellingsbanen 3.196.681€       

Geschatte bandbreedte -30% +40%. Met 70% trefzekerheid liggen de investeringskosten excl. BTW tussen 2,4M€                 4,8M€              
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Opdrachtgever: Gemeente Haarlem Prijspeil: 2018 Datum: 26-3-2019

Project: Herinrichting Nieuwe Groenmarkt Versie: 05 Projectcode: 102734

(Deel)raming: Variant 2 – fietsparkeren ondergonds, 1 laags en 1 hellingsbaan Status: Definitief Auteur: E. Schulte MSc.

code post omschrijving post hoeveelheid eenheid prijs totaal

11

INVESTERINGSKOSTEN

10 Sloop - en opruimwerkzaamheden

101180 Verleggen riolering (zie raming d.d. 20-10-2017) 1,00                 EUR 77.033€                 77.033€              

101190 Toepassen bouwhekken 310,80             m 30€                        9.324€                

101200 Opbreken verhardingen, straatmeubilair en groen (apart project) 1,00                 PM 0€                          0€                       

Totaal Sloop - en opruimwerkzaamheden 86.357€                

20 Funderingsconstructies

201110 Trillingsvrij aanbrengen permanente onverankerde damwand 1.976,20          m² 190€                      375.478€             

201130 Toepassen stempeling 601,00             m² 75€                        45.075€              

201140 Aanbrengen injectielaag t.b.v. bodemafdichting 601,00             m² 250€                      150.250€             

Totaal Funderingsconstructies 570.803€              

30 Grondwerk

301110 Sterk verontreinigde grond ontgraven uit bouwkuip 1.150,00          m³ 8€                          8.625€                

301120 Licht verontreinigde grond ontgraven uit bouwkuip 1.150,00          m³ 8€                          8.625€                

301150 Afvoeren grond naar verwerker (zie acceptatiekosten onderaan) 2.300,00          m³ 8€                          17.250€              

Totaal Grondwerk 34.500€                

40 Constructies

401110 Aanbrengen ihw gestorte keldervloer (als permanent stempel) 270,45             m³ 375€                      101.419€             

401120 Aanbrengen vrijdragende vloer, incl. bevestiging aan damwand 285,23             m³ 550€                      156.875€             

401160 Aanbrengen prefab trap incl. toegang 1,00                 EUR 50.000€                 50.000€              

Totaal Constructies 308.294€              

50 Bouwkundige zaken

501110 Aanbrengen coating damwand 597,68             m² 50€                        29.884€              

501120 W+E installaties 601,00             m² 75€                        45.075€              

501140 Beheerdersruimte op maaiveld (incl. openbaar toilet) 30,00               m² 2.000€                   60.000€              

501150 Pui / afsluiting toeritten 2,00                 st 7.500€                   15.000€              

501160 Fietsenrekken 2-laags 596,00             pp 175€                      104.300€             

501170 Lift 1,00                 st 50.000€                 50.000€              

Totaal Bouwkundige zaken 304.259€              

60 Openbare ruimte

601110 Aanbrengen elementenverharding, gebakken materialen 1,00                 PM 0€                          0€                       

601120 Inrichting openbare ruimte (banken, afvalbakken etc) 1,00                 PM 0€                          0€                       

601130 Openbare verlichting 1,00                 PM 0€                          0€                       

601140 Beplantingsbakken op kelder 1,00                 PM 0€                          0€                       

601150 Groenvoorzieningen 1,00                 PM 0€                          0€                       

Totaal Openbare ruimte 0€                         

70 Overige

701150 Voorzieningen t.b.v kabels en leidingen 10.000,00        EUR 1€                          10.000€              

701160 Voorzieningen t.b.v. bereikbaarheid panden 10.000,00        EUR 1€                          10.000€              

701170 Toepassen monitoring monumentale panden tijdens bouwfase 25.000,00        EUR 1€                          25.000€              

701180 Uitvoeren archeologisch onderzoek (verlenging bouwtijd) 25.000,00        EUR 1€                          25.000€              

Totaal Overige 70.000€                

Benoemde directe bouwkosten 601                 m² BVO 2.287€                  1.374.213€       

NTD111 Nader te detailleren bouwkosten 20,0% 1.374.213€            274.843€            

Directe bouwkosten 1.649.055€       

Indirecte bouwkosten 29% 482.777€          

VZBK Voorziene bouwkosten 2.131.833€       

RBK Risico's bouwkosten 20% 426.367€          

BK11 Bouwkosten Variant 2 – fietsparkeren ondergonds, 1 laags en 1 hellingsbaan 2.558.199€       

VK11 Vastgoedkosten Variant 2 – fietsparkeren ondergonds, 1 laags en 1 hellingsbaan -€                      

EK11 Engineeringskosten Variant 2 – fietsparkeren ondergonds, 1 laags en 1 hellingsbaan 30% 639.550€          

OK111 Overige bijkomende kosten (leges, heffingen, verzekeringen, K&L) 5,0% 2.131.833€            106.592€            

OK114 Acceptatiekosten zwaar vervuilde grond (niet toepasbaar) 2.070,00          ton 45,00€                  93.150€              
OK115 Acceptatiekosten vervuilde grond 2.070,00          ton 30,00€                  62.100€              
OBK11 Overige bijkomende kosten Variant 2 – fietsparkeren ondergonds, 1 laags en 1 hellingsbaan12% 261.842€          

5.805€                       /pp

INV11 Totaal investeringskosten Variant 2 – fietsparkeren ondergonds, 1 laags en 1 hellingsbaan 3.459.591€       

INV11 Totaal investeringskosten (NCW) Variant 2 – fietsparkeren ondergonds, 1 laags en 1 hellingsbaan 3.252.731€       

Geschatte bandbreedte -30% +40%. Met 70% trefzekerheid liggen de investeringskosten excl. BTW tussen 2,4M€                 4,8M€              
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Opdrachtgever: Gemeente Haarlem Prijspeil: 2018 Datum: 26-3-2019

Project: Herinrichting Nieuwe Groenmarkt Versie: 05 Projectcode: 102734

(Deel)raming: Variant 3 – fietsparkeren ondergonds, 2 laags en 1 hellingsbaan Status: Definitief Auteur: E. Schulte MSc.

code post omschrijving post hoeveelheid eenheid prijs totaal

16

INVESTERINGSKOSTEN

10 Sloop - en opruimwerkzaamheden

101680 Verleggen riolering (zie raming d.d. 20-10-2017) 1,00                 EUR 77.033€                 77.033€              

101690 Toepassen bouwhekken 310,80             m 30€                        9.324€                

101700 Opbreken verhardingen, straatmeubilair en groen (apart project) 1,00                 PM 0€                          0€                       

Totaal Sloop - en opruimwerkzaamheden 86.357€                

20 Funderingsconstructies

201620 Toepassen damwand (trillingsvrij) -                  m² 120€                      -€                       

201630 Toepassen stempeling 732,64             m² 75€                        54.948€              

201640 Aanbrengen injectielaag t.b.v. bodemafdichting 732,64             m² 250€                      183.160€             

Totaal Funderingsconstructies 787.588€              

30 Grondwerk

301610 Sterk verontreinigde grond ontgraven uit bouwkuip 2.400,00          m³ 8€                          18.000€              

301620 Licht verontreinigde grond ontgraven uit bouwkuip 2.400,00          m³ 8€                          18.000€              

301650 Afvoeren grond naar verwerker (zie acceptatiekosten onderaan) 4.800,00          m³ 8€                          36.000€              

Totaal Grondwerk 72.000€                

40 Constructies

401630 Leveren en aanbrengen prefab tunnel elementen (6,0 x 2,75 m inw) -                  m 7.000€                   -€                       

Totaal Constructies 491.761€              

50 Bouwkundige zaken

501620 W+E installaties 732,64             m² 75€                        54.948€              

501630 Automatisch parkeersysteem (toekomstig) 304,00             pp 1.500€                   456.000€             

501640 Beheerdersruimte op maaiveld (incl. openbaar toilet) 30,00               m² 2.000€                   60.000€              

501650 Pui / afsluiting toeritten 2,00                 st 7.500€                   15.000€              

501660 Fietsenrekken 2-laags 596,00             pp 175€                      104.300€             

501670 Lift 1,00                 st 50.000€                 50.000€              

501680 W+E installaties (toekomstig) 380,00             m² 100€                      38.000€              

Totaal Bouwkundige zaken 840.908€              

60 Openbare ruimte

601610 Aanbrengen elementenverharding, gebakken materialen 1,00                 PM 0€                          0€                       

601620 Inrichting openbare ruimte (banken, afvalbakken etc) 1,00                 PM 0€                          0€                       

601630 Openbare verlichting 1,00                 PM 0€                          0€                       

601640 Beplantingsbakken op kelder 1,00                 PM 0€                          0€                       

601650 Groenvoorzieningen 1,00                 PM 0€                          0€                       

Totaal Openbare ruimte 0€                         

70 Overige

701650 Voorzieningen t.b.v kabels en leidingen 10.000,00        EUR 1€                          10.000€              

701660 Voorzieningen t.b.v. bereikbaarheid panden 10.000,00        EUR 1€                          10.000€              

701670 Toepassen monitoring monumentale panden tijdens bouwfase 25.000,00        EUR 1€                          25.000€              

701680 Uitvoeren archeologisch onderzoek (verlenging bouwtijd) 25.000,00        EUR 1€                          25.000€              

Totaal Overige 70.000€                

Benoemde directe bouwkosten 981                 m² BVO 2.394€                  2.348.614€       

NTD161 Nader te detailleren bouwkosten 20,0% 2.348.614€            469.723€            

Directe bouwkosten 2.818.337€       

Indirecte bouwkosten 29% 825.096€          

VZBK Voorziene bouwkosten 3.643.433€       

RBK Risico's bouwkosten 20% 728.687€          

BK16 Bouwkosten Variant 3 – fietsparkeren ondergonds, 2 laags en 1 hellingsbaan 4.372.120€       

VK16 Vastgoedkosten Variant 3 – fietsparkeren ondergonds, 2 laags en 1 hellingsbaan -€                      

EK16 Engineeringskosten Variant 3 – fietsparkeren ondergonds, 2 laags en 1 hellingsbaan 30% 1.093.030€       

OK161 Overige bijkomende kosten (leges, heffingen, verzekeringen, K&L) 5,0% 3.643.433€            182.172€            

OK164 Acceptatiekosten zwaar vervuilde grond (niet toepasbaar) 4.320,00          ton 45,00€                  194.400€            
OK165 Acceptatiekosten vervuilde grond 4.320,00          ton 30,00€                  129.600€            
OBK16 Overige bijkomende kosten Variant 3 – fietsparkeren ondergonds, 2 laags en 1 hellingsbaan14% 506.172€          

6.635€                       /pp

INV16 Totaal investeringskosten Variant 3 – fietsparkeren ondergonds, 2 laags en 1 hellingsbaan 5.971.321€       

INV16 Totaal investeringskosten (NCW) Variant 3 – fietsparkeren ondergonds, 2 laags en 1 hellingsbaan 4.497.462€       

Geschatte bandbreedte -30% +40%. Met 70% trefzekerheid liggen de investeringskosten excl. BTW tussen 4,2M€                 8,4M€              
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