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1. Inleiding

1.1

AANLEIDING
De gemeente Haarlemmermeer is in 2018 is gestart met het proces tot herinrichting van de Fanny
Blankers-Koenlaan (FBKL) in de wijk Floriande in Hoofddorp. Er waren regelmatig klachten over de
verkeersveiligheid op deze weg. De zorgen namen toe nadat, vanuit de nieuwe bus concessie, bekend
werd dat deze weg toegevoegd zou gaan worden als halte aan buslijn 341. Dit is een buslijn met hoog
frequent busverkeer
De Gemeente Haarlemmermeer heeft daarom in 2017 RoyalHaskoningDHV (RHDHV) gevraagd
hiervoor een verkeersveiligheidsaudit uit te voeren. Hieruit bleek dat de gereden snelheid te hoog was,
dat de weg onoverzichtelijk was en dat er geen uniforme inrichting was door de verschillende kleine
aanpassingen door de jaren heen. Hieruit volgde het advies om de weg opnieuw in te richten. Via een
uitgebreid participatieproces is tot een ontwerp gekomen en in 2020 heeft de uitvoering
plaatstgevonden. In januari 2021 is de nieuwe inrichting opgeleverd.

1.2

VRAAG
De vraag vanuit de gemeente Haarlemmermeer is om de nieuwe inrichting te evalueren. Een aantal
specifieke punten wordt genoemd.
• De aanleg van de rotonde bij het Haarlemmermeer lyceum
• De verplaatsing van de fietspaden naar fietsstroken
• De nieuwe locatie van de brengparkjes
• De nieuwe locatie en inrichting van de bushaltes
• De aanwezigheid van de buslijn 341
• De nieuwe inrichting en de snelheid verlagende maatregelen
• Verkeersveiligheid
• Oversteekbaarheid

1.3

ONZE AANPAK
Om bovenstaande vragen te beantwoorden, hebben we de volgende stappen uitgevoerd:
• De huidige situatie in kaart brengen.
• Startoverleg, waarbij de samen met de opdrachtgever het plan van aanpak hebben afgestemd.
• Analyse ongevallengegevens en beschikbare data, met behulp van ViaStat.
• Snelheid- en intensiteitsmetingen die uitgevoerd zijn door Dufec.
• Parkeermetingen, waarbij verschillende onderdelen van FBKL zijn vergeleken met parkeermetingen
de gemeente Haarlemmermeer zelf.
• Observatie op locatie, waarbij we de verkeerssituatie zowel vanuit verkeerskunde als
verkeerspsychologie met een Human Factor analyse hebben beoordeeld. Deze staat onder de
stappen toegelicht.
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•
•

Enquête onder omwonenden, bezoekers van het winkelcentrum en gebruikers van de bus, om de
subjectieve verkeersveiligheid en aanknooppunten voor verbetering in kaart te brengen.
Gesprekken met buschauffeurs, waarbij het perspectief van de bus in kaart is gebracht

Human factor analyse
Bij een Human Factor analyse analyseren wij de vormgeving van de nieuwe weg in haar omgeving en
het verwachte gedrag van weggebruikers op deze weg aan de hand van een Human Factorsbenadering. Dit houdt in dat we het volgende inschatten op basis van de beschikbare informatie:
• Waarnemen: wat nemen weggebruikers waar als ze over de Fanny Blankers-Koenlaan rijden?
• Begrijpen: begrijpen zij voldoende welk gedrag er van hen verwacht wordt?
• Kunnen: kunnen ze het gewenste gedrag onder normale omstandigheden
(eenvoudig) vertonen, of zijn er belemmeringen aan te wijzen voor gewenst gedrag?
• Willen: mag worden aangenomen dat, gegeven de infrastructuur en de inrichting van de
directe omgeving van de weg, weggebruikers ook het gewenste gedrag willen vertonen? Het
gaat hier om ‘motivatie,’ die voor een belangrijk deel bepaald wordt door de logica van de
inrichting.
• Verwachtingen: in hoeverre stemt de situatie overeen met, of wijkt deze juist sterk af van, wat
men gewend is in vergelijkbare situaties. Gewoontegedrag is een sterke factor om gedrag te
verklaren en voorspellen. Gewoonten worden opgebouwd door ervaring elders.
In het verlengde hiervan zijn ‘vijf gouden regels’ met betrekking tot de weggebruiker in de analyse
betrokken. Dit zijn:
1. Niet alle weggebruikers zijn hetzelfde. We kijken of er verschillende (doel)groepen te
onderscheiden zijn in de populatie weggebruikers.
2. Verkeersdeelnemers zijn snel afgeleid, waardoor zij relevante informatie over het hoofd kunnen
zien. We nemen – voor zover de visualisaties daar een betrouwbaar beeld van geven - de
omgeving mee in onze afwegingen.
3. Breng verkeersdeelnemers nooit in verwarring (tegenstrijdige signalen kunnen voor problemen
zorgen). Verwarring en gebrek aan informatie kan tot stress leiden, hetgeen altijd ongewenst is
in het verkeer.
4. Voorkom mentale over- en onderbelasting (kunnen de weggebruikers alle informatie goed
verwerken zonder dat zij daardoor bijvoorbeeld op de rijtaak moeten inleveren?
5. Mensen kiezen voor gemak. Als de situatie weggebruikers verleidt tot ongewenst gedrag, is het
aan te bevelen hier verandering in te brengen.

1.4

LEESWIJZER
In hoofdstuk 2 worden de resultaten gepresenteerd. Dit start met een beschrijving en analyse van de
situatie doormiddel van een literatuurstudie en verschillende metingen. Daarna volgen de resultaten van
de schouw die door onze verkeersexperts zijn uitgevoerd. Als laatste zijn de omwonenden en bezoekers
aan het woord. Deze hebben input in verschillende vragenlijsten kunnen leveren.
In hoofdstuk 3 zijn deze resultaten samengevoegd tot een eindconclusie. Waarna een advies volgt over
mogelijke maatregelen om de huidige situatie waar nodig te verbeteren.
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2. Resultaten

2.1

ANALYSE SITUATIE
De huidige situatie op de Fanny Blankers-Koenlaan (verder aangeduid als FBKL) wordt hier beschreven
aan de hand van intensiteit- en snelheidsmetingen, een ongevalsanalyse, een parkeerdrukmeting en
achtergronddocumenten van RHDHV.

2.1.1

Situatie beschrijving
Om een beeld te krijgen van de FBKL is een situatieschets uitgevoerd. Deze is verdeeld in de situatie
voor, na, en tijdens de reconstructie. De situatie voor de reconstructie beschrijft de inrichting van FBKL
voordat deze opnieuw in ingericht. De situatie na de reconstructie beschrijft de inrichting van FBKL
nadat deze opnieuw in ingericht, aangevuld met opmerkingen van de bewoners en bezoekers. De
situatie tijdens de reconstructie beschrijft de ervaringen van bewoners en bezoekers met de
reconstructie werkzaamheden.
Situatie voor de reconstructie
De FBKL is een weg met een 30 km/uur regime maar met elementen van een gebiedsontsluitingsweg
welke vaak een ontwerpsnelheid van 50km/uur aan houden. De oude inrichting (voor de reconstructie) is
te zien in figuur 1.

Figuur 1: Indeling FBKL voor werkzaamheden (google maps)

Er bevinden zich twee scholen aan de weg. Een middelbare school (Haarlemmermeer Lyceum) hetgeen
voor veel fietsverkeer zorgt, twee basisscholen geclusterd in één gebouw, en een kinderdagverblijf met
kwetsbare verkeersdeelnemers. Er rijdt een spitsbuslijn op deze weg die in de spits 4 ritten per uur rijdt
in één richting, dus 8 ritten in de ochtend en 8 ritten in de middag.
In december 2017 is met de nieuwe bus concessie de busverbinding 341 tot stand gekomen. Deze
hoogwaardige ov-lijn ging rijden op de FBKL. Dit leidde tot nieuwe onrust in de omgeving. RHDHV heeft
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op basis van haar verkeersveiligheidsaudit drie ontwerp voorstellen gedaan. Deze voorstellen zijn breed
geparticipeerd. Dit heeft geleid tot het volgende ontwerp.

Figuur 2: Ontwerp FBKL (RHDHV)

Situatie na de reconstructie
In de nieuwe situatie wordt een combinatie van een erftoegangsweg en gebiedsontsluitingsweg
toegepast. De wegen zijn smaller en er zijn brede aanliggende fietsstroken in plaats van vrij liggende
fietspaden. Ook zijn fietsers daarmee altijd in het zicht, daar waar in de oude situatie ze achter de
geparkeerde auto’s verscholen waren. Dit dient een remmende werking te hebben op het autoverkeer
en de buslijnen en flankongevallen met verscholen fietsers te voorkomen. Daarnaast zijn de bushaltes
vernieuwd en verplaatst, er zijn fiets- en voetgangers oversteken toegevoegd en het kruispunt met de
Nieuwe Molenaarlaan t.h.v. het Haarlemmermeer Lyceum is veranderd in een rotonde in plaats van een
T-splitsing.
2.1.2

Intensiteit- en snelheidsmetingen
Metingen gemeente Haarlemmermeer
In 2017 hebben er intensiteits- en snelheidsmeting
plaatsgevonden op de FBKL van 29 september tot en met
3 november. Er is op twee locaties met behulp van
meetslangen gemeten. De eerste locatie was tussen het
Heusdenpad en de Sjoukje Dijkstralaan. De tweede
locatie was tussen het Aalburgplein en Almkerkplein.
Deze zijn te zien op de afbeelding rechts.
Intensiteiten Auto
Op locatie 1 rijden gemiddeld 4939 auto’s in 2017 en 5629
auto’s in 2018.
Op locatie 2 rijden gemiddeld 6344 auto’s in 2017 en 7124
auto’s in 2018.

Figuur 3: Locaties metingen Dufec

Snelheden Auto
De snelheden van het autoverkeer liggen op zowel locatie 1 als locatie 2 hoger dan de toegestane
snelheid. In onderstaande tabel staan de snelheidscijfers op locatie 1. De cijfers van locatie 2 zijn
vergelijkbaar. Deze cijfers zijn afgerond op hele kilometers per uur.
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Tabel 1: Snelheden FBKL 2017 en 2018 (Haarlemmermeer)

Locatie 1

Locatie 2

Gemiddelde

V85

Gemiddelde

V85

2017

38

46

35

42

2018

37

44

35

41

In deze tabel is te zien dat er voor de herinrichting boven de toegestane snelheid gereden wordt. Op
locatie 1 werd harder gereden dan op locatie 2. De V85 is het 85% percentiel. Dit laat zien wat het
merendeel van de weggebruikers een aanvaardbare snelheid vindt. Deze ligt ver boven de 30 km/u. Dit
laat zien dat de meerderheid het voor de herinrichting acceptabel vond om hier boven de 40 km/u te
rijden.
Er zijn geen cijfers voor (brom-) fietsverkeer.
Metingen Dufec
De metingen hebben plaatsgevonden van 22 september tot en met 6 oktober 2021. Hier is gemeten op
dezelfde locaties als 2017. Bij deze metingen is onderscheid gemaakt in:
• licht verkeer (2 assen en kleiner dan 3,7 meter);
• middelzwaar verkeer (2 assen en groter dan 3,7 meter);
• zwaar verkeer (meer dan 3 assen);
• (brom) fiets verkeer.
Intensiteiten Auto
Op locatie 1 rijden gemiddeld:
• 5357 motorvoertuigen tijdens een werkdag, waarvan 2693 richting Noordwest en 2664 richting
Zuidoost.
• 5037 motorvoertuigen tijdens een weekdag, waarvan 2552 richting Noordwest en 2485 richting
Zuidoost.
Op locatie 2 rijden gemiddeld:
• 5606 motorvoertuigen tijdens een werkdag, waarvan 2917 richting Noordwest en 2689 richting
Zuidoost.
• 5322 motorvoertuigen tijdens een weekdag, waarvan 2768 richting Noordwest en 2554 richting
Zuidoost.
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Figuur 4: Intensiteiten door de dag heen (Dufec)
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De groende lijn is de intensiteit van beide richtingen. Er is sprake van een grote ochtendspits om 08:00
uur die daarna direct afzwakt. In de loop van de middag wordt het drukker tot aan de piek om 18:00 uur.
Dit is naar verwachting door het winkelende verkeer dat overdag plaats vindt.
Snelheden Auto
De snelheden van het autoverkeer liggen op zowel locatie 1 als locatie 2 hoger dan de toegestane
snelheid. Op locatie 1 geldt een V85 van 39 km/u en van 37 km/u op locatie 2. Dit is een kleine verlaging
vergeleken met 2017 en 2018. De gemiddelde snelheid is ook lager met 32km/u op locatie 1 en 30km/u
op locatie 2 in vergelijking met 2017 en 2018. In onderstaande tabel staan de snelheidscijfers op locatie
1. De cijfers van locatie 2 zijn vergelijkbaar maar gemiddeld 1 km/u langzamer.
Tabel 2: Snelheden FBKL 2021 (Dufec)

DOORSNEDE

Locatie 1

Locatie 2

RI. NOORDWEST

RI. ZUIDOOST

Gemiddelde

V85

Gemiddelde

V85

Gemiddelde

V85

Werkdag

32

39

31

38

32

39

Weekdag

32

39

31

39

32

39

Werkdag

30

37

31

38

30

36

Weekdag

30

37

31

38

30

36

In onderstaande grafiek is de snelheid over het verloop van de dag te zien. De groene lijn is de
gemiddelde snelheid en de grijze lijn is de V85 snelheid. Daarin ligt de V85 tot aan 06:00 uur boven de
40 km/u op beide locaties. De snelheid is wel afgenomen ter vergelijking met 2017 en 2018. Er is dus
een kleine verbetering te zien.
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Figuur 5: Snelheid auto's locatie 1 door de dag heen (Dufec)

Intensiteiten Fiets 2021
Op locatie 1 rijden gemiddeld:
• 2299 (brom)fietsen tijdens een werkdag, waarvan 1241 richting Noordwest en 1058 richting
Zuidoost.
• 2164 (brom)fietsen tijdens een weekdag, waarvan 1163 richting Noordwest en 1002 richting
Zuidoost.
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Op locatie 2 rijden gemiddeld:
• 2118 (brom)fietsen tijdens een werkdag, waarvan 1019 richting Noordwest en 1099 richting
Zuidoost.
• 1977 (brom)fietsen tijdens een weekdag, waarvan 948 richting Noordwest en 1029 richting Zuidoost.
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Figuur 6: Intensiteiten (brom) fietsers locatie 1 (Dufec)

Bij de fietsers en bromfietsers is weer een flinke ochtendspits te zien om 08:00. De avond spits is echter
minder druk. Dit komt waarschijnlijk door de scholieren vanuit het Haarlemmermeer lyceum en van de
basisscholen. Middelbare scholen zijn vaak rond 15:00 uit en elke klas heeft een ander rooster dus de
uitstroom van deze scholen zal veel meer geleidelijk gaan dan woon- werkverkeer of forenzen.
Er zijn geen snelheidsgegevens van fietsers en bromfietsers bekend.

2.1.3

Viastat analyse
De opgehaalde data van Viastat is van 2014 t/m 2021. Het jaar 2015 ontbreekt, waarschijnlijk omdat er
toen geen ongevallen plaats hebben gevonden. Er zijn in totaal 24 ongevallen geregistreerd waarvan
twaalf verkeersslachtoffers met lichamelijk letsel en nul verkeersslachtoffers met dodelijk letsel.

Figuur 7: Ongevallen FBKL (Viastat)

In figuur 7 is te zien dat er een geleidelijke verdeling van ongevalslocaties is over de FBKL met een piek
bij de kruising met de Nieuwe Molenaarslaan. In 2021 waren twee ongevallen in totaal. Deze speelde
zich af ter hoogte van de Dussenstraat. Deze staan afgebeeld als rode stippen.
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Er zijn gemiddeld twee tot vier ongevallen per jaar. In 2019 was er een piek van zeven ongevallen
waarvan vier met een gewonde. In 2020 en 2021 is het aantal ongevallen twee a drie. Het lijkt af te
nemen maar in 2020 waren er minder reisbewegingen in verband met de corona-pandemie. De weg
was 9 maanden maar deels open vanwege de reconstructie. 2021 heeft nog 2 maanden te gaan.
Het is opvallend dat van de twaalf
gewonden er zeven met een bromfiets zijn.
Ook is het opvallend dat de leeftijd van de
gewonden laag ligt. Zeven van de tien
gewonden zijn tussen de vijftien en
negentien jaar en de oudste is 35 jaar. Het
laatste opvallende punt is dat op één na alle
gewonden in de middag na 14:00 uur
vallen. Dit kan verklaard worden door de
aanwezigheid van de verschillende scholen
aan de FBKL.
Figuur 8: Aandeel vervoersmiddelen verkeersslachtoffers (Viastat)

In deze cijfers is te zien dat voornamelijk jongeren op scooters betrokken waren bij ongevallen. Na de
reconstructie is een daling te zien in het aantal ongevallen. De nieuwe inrichting voor het
Haarlemmermeer lyceum lijkt een stuk veiliger.
2.1.4

Parkeermetingen
Hier staan onze uitgevoerde parkeermetingen. Hiervoor is hetzelfde schema gebruikt als de gemeente
Haarlemmermeer. De capaciteit is aangepast aangezien deze is veranderd tijdens de reconstructie.
Tabel 3: Resultaten parkeerdrukmeting

Er zijn drie parkeermetingen geweest op twee verschillende dagen. Op 5 oktober heeft er een middagen avond meting plaatsgevonden. De ochtendmeting vond plaats op 7 oktober 2021. Het telformulier die
de opdrachtgever heeft gestuurd is gebruikt als basis. De capaciteiten zijn opnieuw ingevuld door zelf de
plaatsen te tellen.
In de middag staat de FBKL zelf vrij vol. Over de gehele lengte is de parkeerdruk van het langsparkeren
hoger dan 85%. Aan de zijde van de FBKL met even nummers bevinden zich aan de achterkant van het
gebouw ook parkeerplaatsen. Ze zijn lastig te vinden. Het is dan ook geen verassing dat deze overdag
een relatief lage bezetting hebben. De twee parkeerplaatsen (Almkerkplein en Aalburgplein) worden
veel gebruikt.
In de avond is de bezetting over de lengte van de FBKL vergelijkbaar met de middag en ochtend. De
bezetting aan de achterkant bij de even nummers is vergelijkbaar met de bezetting aan de FBKL zelf
maar is een klein beetje drukker aan de kant van 118 t/m 236. De twee parkeerterreinen zijn aanzienlijk
rustiger dan in de middag.
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In de ochtend zijn de parkeerplaatsen langs de straat en aan
de achterkant zijn goed bezet. De parkeerterreinen voor
bezoekers zijn zeer rustig. Hier is wel het aantal geparkeerde
busjes opvallend.
Over de hele linie is te zien dat de parkeerplaatsen aan de
FBKL drukbezet zijn. Deze worden door bewoners en
Figuur 9: Bestelbusjes op Hemertplein
bezoekers gebruikt. Bij de Estafette staat tijdens de tellingen,
de schouw, en de keren dat wij op straat met mensen in gesprek gingen één auto op de stoep. Deze
auto lijkt van een bewoner te zijn. De parkeerterreinen worden voornamelijk door bezoekers gebruikt.
Hier was ook tijdens de telling veel in- en uitrij verkeer. De plaatsen aan de achterkant worden overdag
weinig gebruikt maar hebben ‘s avonds en voornamelijk ‘s ochtends een hoge bezetting.
Langs de FBKL zitten de parkeerplaatsen grotendeels vol. De parkeerterreinen worden veel gebruikt
maar hebben voldoende capaciteit. Alleen aan het begin van de middag is het Aalburgplein druk bezet.
Mogelijk komt dit door een ‘piek in het parkeren’ bij het halen en brengen van basisschoolkinderen.

2.2

SCHOUW
XTNT heeft twee keer een schouw uitgevoerd waarbij we gekeken hebben naar de verkeerssituatie op
de FBKL. Hier hebben wij voornamelijk gelet op de verkeersveiligheid, de inrichting van de weg, en het
gebruik van de bussen. Deze waren op dinsdag 30 september 2021 van 09:00 tot 11:00 en donderdag 5
oktober 2021 van 15:00 tot 17:00. Bij de parkeermetingen en straatinterviews zijn ook opvallendheden
genoteerd aangezien deze ook ‘s avonds hebben plaatsgevonden. Bij deze bezichtigingen hebben wij
de verkeerssituatie vanuit expert judgement beoordeeld aan de hand van een Human Factor analyse.
Dit is een analyse die het gedrag van de gebruiker mee neemt in een verkeerssituatie. Hierbij worden de
aspecten: verwachten, begrijpen, waarnemen, kunnen, en willen meegenomen. De toelichting van deze
analyse staat in onze aanpak beschreven.

2.2.1

Bevindingen Schouw
De belangrijkste bevindingen op een rij (met tussen haakjes de cognities uit de Human Factor analyse
waar onze bevindingen bij aansluiten). Dat betekent dat we aangeven of de betreffende observatie
betrekking heeft op het door verkeersdeelnemers juist kunnen waarnemen van de verkeerssituatie, het
begrijpen van de verkeerssituatie, het gewenste gedrag gemakkelijk kunnen vertonen, het gemotiveerd
worden om het juiste gedrag te vertonen (kunnen) of dat de situatie aansluit of afwijkt van verwachtingen
die de verkeersdeelnemers hebben.
Algemene situatie
• De herinrichting heeft de verkeerssituatie verbeterd. Er
is een betere balans gevonden tussen verblijfsfunctie
en gebiedsontsluitingsweg. Voetgangers hebben meer
ruimte gekregen en de voetgangersoversteekplaatsen
zijn ruim en vallen goed op. Ook voor fietsers is er een
duidelijke en ruime plek ingeruimd. (waarnemen –
kunnen - willen)
• Over het algemeen lijkt het verkeer niet hard te rijden.
Een paar uitzonderingen daargelaten. De weg nodigt
ook niet uit om hard te rijden. Door de klinker

Figuur 10: Inrichting FBKL
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•

bestrating en de aankleding van groenstroken en trottoirs rij je duidelijk door een 30 km/uur zone.
(waarnemen - begrijpen - willen)
De aankleding van de straat valt positief op. Grote bloembakken en groenstroken met afwisselende
beplanting. Ziet er verzorgd uit. Beplanting is laag en blokkeert het zicht niet. Er is weinig tot geen
zwerfvuil gezien. (waarnemen)

Bussen
• Er rijden relatief veel bussen door de straat en er wordt van deze bussen veel gebruik gemaakt.
Bushaltes zijn goed vormgegeven, sociale veiligheid lijkt goed. Bussen rijden over het algemeen ook
rustig. (waarnemen – kunnen)
• Parkeerplaatsen langs de weg worden veel gebruikt. Deze stonden bijna over de gehele lengte van
de straat vol, terwijl op de twee tevens aanwezige parkeerterreinen nog veel vrije plekken waren.
(kunnen - willen)
Rotonde Haarlemmermeer Lyceum
• Bij de rotonde bij het Haarlemmermeer
Lyceum zien we regelmatig fietsers
tegen de richting fietsen. Fietsers
komen vanaf de school en nemen de
rotonde tegen de richting in om te rijden
richting FBK-laan/IJweg of richting
tweerichtingenfietspad langs de Nieuwe
Molenaarslaan. Ook fietsers komende
vanuit de Baron de Coubertinlaan rijden
tegen de richting in op de rotonde
richting het fietspad langs de Nieuwe
Figuur 11: Overstekende scholieren tegen de richting in
Molenaarslaan. Dit is ook de meest
logische route. (waarnemen – willen – verwachtingen)
• Ook op deze plek staat het 30 km/uur zone bord op een onhandige plek. Deze staat nu op de
Nieuwe Molenaarslaan vóór de rotonde. Dit is niet logisch. Het valt voor automobilisten niet op
omdat hun aandacht op de rotonde is gericht. Dit kan, ondanks dat het wel volgens de richtlijnen is
voor automobilisten de uitstraling geven dat hier harder gereden mag worden. (waarnemen verwachtingen)
Oversteekbaarheid
• De voorrangsregels voor fietsers wijken af van de situatie elders in de wijk en dat kan zorgen voor
onduidelijkheden. Zo hebben fietsers bij de Deltaweg (50km/h zone) wel voorrang, maar zijn ze bij
de kruising van de FBKL en het Altenapad uit de voorrang gehaald (30km/h zone). Je zou juist
verwachten dat fietsers in een 30km/h zone voorrang hebben, of dat er gelijkwaardige kruisingen
worden toegepast. Op de satellietfoto van vóór de herstructurering hadden fietsers op dit betreffende
punt nog ‘gewoon’ voorrang. (waarnemen – begrijpen – verwachtingen)
• Ten tijde van de avond parkeermeting op 5 oktober is de verlichting van de oversteekplaatsen bij de
vluchteilanden somber aanwezig. De gemeente geeft aan dat deze inmiddels is geoptimaliseerd.
(waarnemen)

2.3

MENING GEBRUIKERS
Er is een belevingsonderzoek naar subjectieve verkeersveiligheid uitgevoerd om vast te stellen hoe
weggebruikers en omwonenden de FBKL op dit moment ervaren. Daarbij ging speciale aandacht uit
naar verkeersveiligheid, de herinrichting en de aanwezigheid van de bussen. Dit belevingsonderzoek
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bestond uit twee componenten. Er zijn straatinterviews uitgevoerd en omwonenden/gebruikers konden
een online enquête invullen.
2.3.1

Straatinterviews
Er zijn op drie momenten straat interviews afgenomen op de FBKL, te weten:
• 14-10-2021 08:00 tot 12:00: Op deze dag hebben wij voornamelijk reizigers, winkeliers, scholieren
en passanten gesproken.
• 15-10-2021 12:00 tot 16:00: Op deze dag hebben wij voornamelijk haal en breng ouders,
omwonenden, winkeliers en passanten gesproken.
• 25-10-2021 15:00 tot 19:00: Op deze dag hebben wij voornamelijk buspassagiers, passanten, en
scholieren gesproken.
Er zijn in totaal gesprekken met 67 mensen geweest. Hiervan reizen op deze locatie:
- 25 mensen voornamelijk met de auto
- 21 mensen voornamelijk met de fiets
- 4 mensen voornamelijk met de scooter of bromfiets
- 7 mensen voornamelijk te voet
- 10 mensen voornamelijk met de bus
Van de 67 respondenten wonen er 14 vlakbij deze straat, 17 respondenten geven aan hier voornamelijk
voor hun werk te komen, 16 respondenten komen voor school, en 13 mensen zijn hier om te winkelen.
Dan zijn er vijf overige antwoorden waarvan 3 hun kinderen op halen en 2 voor hun vrije tijd hier komen.
Resultaten veiligheid FBKL
De herinrichting wordt op straat over het algemeen als een verbetering gezien. In figuur 12 staat een
overzicht van de beoordeling van de veiligheid van verschillende onderdelen van de FBKL.

Veiligheid straatinterviews
Weet niet

Zeer onveilig

2

2

38

32

16
1

Onveilig

8
FBKL

Niet veilig - niet onveilig

Veilig

Zeer veilig

4

33

34

13

8

13

14

Fietsstroken

2
Rotonde

8
1

9
3
Bus

Figuur 12: Uitslag vragen over veiligheid

Van de 67 respondenten geeft 58% aan dat zij het veilig vinden als verkeersdeelnemer. 9 respondenten
ervaren de FBKL als onveilig tot zeer onveilig. Een kwart vindt het veilig noch onveilig.
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Mensen vinden dat – ondanks dat het men het er druk vindt - er voldoende ruimte is voor de
verschillende soorten verkeer.
De fietsstroken worden vaak genoemd als positief punt. Bij ouders van schoolgaande kinderen ligt dit
anders. Men heeft het gevoel dat de fietser gebruikt wordt als levende snelheidsremmer. Automobilisten
rijden gevoelsmatig niet zachter, maar toch worden de fietsers gemengd met het gemotoriseerd verkeer.
Enkele ouders met schoolgaande kinderen geven aan door deze nieuwe weginrichting minder geneigd
te zijn om de kinderen te fiets naar school te brengen of zelfstandig te laten gaan. Dit gaat over de
kinderen van de twee basisscholen aan de Dussenstraat.
De fiets oversteekplaatsen worden wel als aandachtspunt genoemd. Deze zijn soms onvoorspelbaar
door de wisselende voorrangsregelingen. Men benoemt meermaals de situatie van de fietsoversteek
tussen de rotonde en de bushalte bij het Haarlemmermeer lyceum. Daar slaan veel fietsers linksaf
(veelal scholieren), maar daar is de ruimte om op te stellen er niet. Tegelijk willen voetgangers ook
gebruik maken van die oversteek; daar is geen oversteekmogelijkheid voor gemaakt.
Mensen wijzen vooral naar ander typen modaliteiten als boosdoeners voor de onveiligheid.
Automobilisten vinden de fietsers en de scooters gevaarlijk. Zij vinden daarentegen de automobilisten
weer te hard rijden. Sommige mensen benoemen de samenkomst van alle modaliteiten als probleem.
Resultaten rotonde Haarlemmermeers Lyceum
De rotonde bij het Haarlemmermeers lyceum wordt breed als verbetering tegenover de oude
situatie gezien. De rotonde wordt door 54% van de respondenten als veilig bestempeld. De rotonde
wordt wel nog steeds vaak genoemd als knelpunt. Hier komen veel scholieren op fietsen en scooters
langs. Sommige mensen vinden de rotonde onoverzichtelijk en zeggen dat de scholieren van alle kanten
komen. Anderen zeggen dat zij zich bewust zijn van de drukte en daardoor heel voorzichtig rijden
waardoor zij het niet als onveilig ervaren.
In de toelichting geven 14 mensen een duidelijk positief antwoord en 8 mensen een duidelijk negatief
antwoord. Daarnaast geven bewoners aan dat zij niet gewend zijn aan dit soort rotondes met veel
fietsers. Veelal rijden zij enkel op rotondes waar geen fietsers aanwezig zijn. Er zijn in de buurt drie
rotondes waar één- of tweerichtingsfietspaden aan zitten. Dit zal een kwestie van gewenning zijn.
Resultaten beleving
De beleving van de straat wordt door 66% als prettig ervaren en door 20% zelfs als zeer prettig.
Mensen vinden het prettig om op de FBKL te verblijven. Er is veel ruimte voor bezoekers en een
grote variatie aan winkelgelegenheden wat zorgt voor prettige verblijfsplek. Er wordt wel geklaagd over
veel afval na de markt. ‘s Avonds kan de sfeer grimmiger zijn door onder andere grote groepen
jongeren.
De nieuwe locatie van de afvalcontainers of brengparkjes vinden mensen over het algemeen
goed. Mensen benoemen dat deze zeer intensief gebruikt. Er blijft daardoor wel zwerfvuil achter. Door
de wijziging van de locatie van de brengparkjes gaan auto’s niet meer midden op de weg stil gaan staan
om afval te dumpen. De apotheek ter plaatse is er minder positief over. Die geeft aan dat het afval van
de brengparkjes op de straat terecht kunnen komen waardoor ambulances die medicijnen leveren
moeilijker bij de apotheek komen.
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Resultaten bushaltes
De nieuwe bushaltes worden als positief ervaren. Van de groep respondenten vindt 70% de nieuwe
bushaltes een verbetering en 12% het een verslechtering. Vooral scholieren zijn blij met de nieuwe plek
aangezien deze dichter bij hun school is. De bushalte staat niet meer bij de winkels wat zorgt voor meer
overzicht. Voorheen vonden alle oversteken plaats bij de winkels. Dit is nu meer verspreid over de weg.
De inrichting en de oversteekplaatsen worden ook benoemd als verbeteringen, aangezien de bussen nu
de in- en uitstappende reizigers voor kunnen laten zonder dat zij last hebben van inhalende auto’s. De
fietsstroken die achter de bushaltes langsgaan worden ook als verbeterpunt genoemd.
Men noemt de afwezigheid van bushaltes verderop in de straat
wel als nadeel, omdat daardoor veel mensen een langere
afstand moeten afleggen om bij deze bushalte toe komen. Dit
kan het grote aantal fietsen bij de halte verklaren (men fietst
naar de halte).
De meeste respondenten zijn er niet actief mee bezig dat de
bussen elektrisch zijn en merken weinig verschil in geluid. Zij
noemen het wel een verbetering in verband met leefbaarheid en
duurzaamheid.
Figuur 13: Drukte bij fietsparkeerplaats bushalte

Resultaten parkeerplaatsen en -terreinen
De parkeerterreinen worden gezien als druk, voornamelijk tijdens de schooltijden benoemt één van de
ouders. De in- en uitritten zijn eenrichtingsverkeer en de bezoekers moeten op de parkeerplaats tegen
de klok in rijden. Het kwam naar voren dat het tegen de klok in rijden als onlogisch en soms verwarrend
wordt gezien.
Constructie werkzaamheden
Over het algemeen is het verloop van de werkzaamheden gedurende de reconstructie goed ontvangen.
“Het is vervelend maar dat kan niet anders,” wordt vaak benoemd. De communicatie hierover vanuit de
gemeente is ook door 75% van de respondenten als positief ervaren. 12% vond de informatie
daarentegen niet goed. Respondenten benoemen wel dat de werkzaamheden erg lang hebben geduurd.
De bouwapp wordt niet vaak herkend. Slechts twee respondenten geven aan deze te kennen. Zij
waarderen de app positief. De app gaf duidelijke informatie die wel soms wat achter liep.

2.3.2

Online enquête
De online enquête is verspreid via sociale media van de gemeente en de klankbordgroep. De
klankbordgroep die betrokken was bij het participatieproces bestond uit bewoners en organisaties
(scholen, winkelcentrum) in de directe omgeving. Wij hebben ook gezien dat de enquête is verspreid in
bewonersgroepen op Facebook. De enquête heeft uitgestaan van 22-10-2021 t/m 3-11-2021. De vragen
zijn te vinden in bijlage 4.
In totaal hebben 245 respondenten meegedaan aan de enquête. Zoals te zien in onderstaande grafiek
52% van de respondenten tussen de 36 en 50 jaar. De tweede grootste groep is tussen 51 en 65 jaar
met 27%. De jongeren en jongvolwassenen komen weinig aan bod bij deze enquête. Zij vormen bij
elkaar minder dan 13% van de respondenten.
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Figuur 14: Leeftijden online enquête (n=245)

Van de respondenten is 64% vrouw, 33% man en 3% zegt het liever niet. De respondenten geven de
volgende redenen voor hun bezoek aan de FBKL als de belangrijkste:
• 58% woont op de FBKL of in de buurt
• 8% komt op de FBKL voor hun werk
• 57% komt op de FBKL voor het winkelen of hun boodschappen
• 17% komt op de FBKL voor hun school
Van de respondenten koos 8% geen antwoord uit de genoemde categorieën, maar koos voor de
mogelijkheid ‘overige’. Dit was voornamelijk om aan te geven dat men de FBKL gebruikt als
doorgaande route.
In onderstaande grafiek is te zien hoe de respondenten de FBKL ervaren. De meerderheid vindt deze
weg een doorgaande route met veel verkeer. Het is voor deze weggebruikers dus niet duidelijk dat dit
een woonerf of winkelgebied is. De meest genoemde reden hiervoor is het vele verkeer. De optie
“anders” is 17 keer gekozen. De toelichting is dat deze straat een combinatie is van een woonerf en een
doorgaande route. Dit komt overeen met de resultaten van de straatinterviews.
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Figuur 15: Omschrijving FBKL (n=242)
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Resultaten veiligheid FBKL
Online zijn mensen minder positief over de FBKL dan op straat. Slechts 21% van de respondenten ziet
de gehele straat als (zeer) veilig. De fietsstroken en de aanwezigheid van de bus worden ook negatief
ervaren. De fietsstroken, rotonde, en bus worden in volgende pagina’s verder toegelicht.

Veilligheid online enquête
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Figuur 16: Beoordeling veiligheid Fanny Blankers-Koenlaan

De vervolgvraag of de situatie verbeterd is laat hetzelfde resultaat zien als de objectieve
veiligheidsvraag. De rotonde is verbeterd maar van veel andere delen van FBKL vindt men de situatie
niet verbeterd. De oversteekbaarheid laat ook een neutraal/positief beeld zien.
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Er worden veel verschillende typen verkeersdeelnemers genoemd als veroorzaker van onveiligheid,
zoals te zien in onderstaande woord-wolk. De auto en fiets worden het meest genoemd gevolgd door de
bussen en de scooters. Scholieren komen ook regelmatig aan bod.

Figuur 18: Woord wolk veroorzakers verkeersonveiligheid

Dit laat zien dat er een grote variatie van verkeersdeelnemers is die elk een eigen belang hebben en
zich ergeren aan andere groepen. De automobilisten wordt verweten dat zij te hard rijden en geen
voorrang geven bij de zebrapaden. De fietsers en scooters zouden te onvoorspelbaar zijn en hun eigen
plan trekken.
Resultaten oversteekbaarheid
De oversteekbaarheid wordt door 33% als (zeer) veilig beoordeeld. 30% ziet de oversteekbaarheid als
(zeer) onveilig. De ervaring hiervan verschilt dus. In de toelichting op het antwoord wordt vooral
verwezen naar het feit dat voetgangers overal op de straat oversteken. Ze gebruiken volgens de
respondenten de oversteekplaatsen maar weinig. De oversteekplaatsen zelf worden wel als veilig
gezien. Fietsers geven aan dat ze soms links over moeten steken naar bijvoorbeeld het Heusdenpad.
Hierdoor kunnen zij moeilijk achter zich kijken. Automobilisten benoemen dat zij het onoverzichtelijk
vinden aangezien voetgangers overal oversteken en fietsers laat tot niet aangeven als zij over willen
steken.
Resultaten fietsstroken
De fietsstroken worden overwegend negatief beoordeeld. ‘Slechts’ 22% noemt deze veilig; 57% van
de respondenten geeft aan dat de fietsstroken slechter zijn dan in de situatie voor de reconstructie.
Mensen vinden het onveilig dat er geen vrij liggende fietspaden meer zijn. Het hoge aandeel scholieren
en kleine kinderen wordt ook als aandachtspunt genoemd. De scholieren fietsen vaak in groepen wat
veel ruimte in neemt. De kleine kinderen vertonen onvoorspelbaar gedrag waardoor andere
verkeersdeelnemers dit als niet veilig ervaren.
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Dan wordt ook een connectie tussen de fietsstroken en de oversteekbaarheid genoemd. Fietsers geven
aan dat zij moeten opstellen op de fietsstroken als zij de weg willen oversteken. Dat voelt niet veilig als
er auto- en busverkeer dicht langs de fietsers rijdt.
Resultaten rotonde Haarlemmermeers Lyceum
De rotonde bij het Haarlemmermeers Lyceum komt het meest positief uit de online enquête met 54%
(zeer) veilig. Op de vraag of de rotonde is verbeterd geeft 62% aan dat dit het geval is. Van de
respondenten vindt 18% de situatie verslechterd.
De situatie is overzichtelijker volgens de respondenten. Er wordt wel veel tegen de richting in gereden
door scholieren, maar de situatie is beter dan de T-splitsing voor de reconstructie. Bij de T-splitsing werd
overal overgestoken en daar zit nu meer structuur in. Er is nu een duidelijke plek voor de fietsers
ondanks dat deze veel tegen de richting in fietsen. Dit komt overeen met de resultaten van de
straatinterviews. Eén bewoner benoemt dat op het kruispunt te veel ongelukken gebeurde. Dit lijkt nu
verminderd.
Resultaten beleving
Het verblijfsgebied wordt positief beoordeeld met 56% (zeer) prettig en 11% (zeer) onprettig. Het
vele groen dat nu aanwezig is en de ruime vormgeving van de weg worden als positieve punten
genoemd. De rommel en hangjongeren in de avond worden als negatieve punten benoemd. De
respondenten vinden de omgeving licht verbeterd, 28% geeft aan dat de situatie verbeterd is en 16%
vindt de situatie minder goed.
Er zijn mensen die last hebben van geluidsoverlast. 11% geeft aan vaak last te hebben van
geluidsoverlast. Dit zijn 27 mensen uit onze steekproef van 245 respondenten; een duidelijke
minderheid, maar toch genoeg om mogelijk nader onderzoek naar te doen. Van deze 27 respondenten
zijn 19 omwonenden. Geluidsoverlast kan immers het woonplezier sterk in negatieve zin beïnvloeden.
Vooral de scooters worden gezien als veroorzakers van geluidsoverlast als mensen er last van hebben.
De nieuwe locatie van de brengparkjes wordt met 65% gezien als een verbetering. Bij de
toelichting wordt genoemd dat mensen er niet veel mee bezig zijn. Er wordt af en toe genoemd dat er
inderdaad minder auto’s langs de weg stil staan. Er wordt wel veel geklaagd over de rommel bij de
breng parkjes. Ook hier zijn weinig verschillen met de resultaten van de straatinterviews.
Resultaten bussen
27% ervaart de aanwezigheid van de bussen als (zeer) veilig. De combinatie van bussen met de
fietsstroken wordt vooral genoemd als probleem. Het sentiment dat de bus niet op de FBKL hoort komt
ook naar voren. Mensen vinden de situatie op de FBKL te druk om bussen doorheen te laten rijden. Zij
benoemen de route over de gehele Deltaweg en Nieuwe Molenaarslaan als alternatief. Bij de bushaltes
zelf wordt het inhalen door middel van spookrijden benoemt als onveilig.
De nieuwe locatie van de bushaltes wordt wel positief ontvangen. De nieuwe locatie wordt door
48% van de respondenten als verbetering gezien en door 20% als verslechtering. Er zijn minder
opstoppingen bij de winkels, en geen files meer bij de uitritten. De vormgeving wordt ook positief
ervaren. Er zijn wel een paar negatieve punten. Gehaaste buspassagiers rennen soms onoplettend naar
de bushaltes over het fietspad. Automobilisten vinden het vervelend dat zij moeten wachten op de
bussen als deze stil staan.
Resultaten parkeerplaatsen en -terreinen
De respondenten hebben de parkeerplaatsen en -terreinen beoordeeld op drukte, ruimte, en veiligheid.
De resultaten zijn in figuur 19 te zien. De ruimte scoort het meest positief met 54%. De drukte en
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veiligheid scoren minder goed met 37% en 48%. De kwaliteit van de parkeerplaatsen zijn licht
verslechterd volgens de respondenten. Dit zegt 28%, tegenover 20% die beweert dat de
parkeerplaatsen verbeterd zijn. Dan is er een groep van 52% die zegt dat de situatie gelijk gebleven is.
Dit laat zien dat er onderling geen overduidelijke mening naar voren komt over de parkeerplaatsen.
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Figuur 19: Beoordeling parkeerplaatsen en -terreinen

Als toelichting wordt de uitrit bij de Albert Heijn veel genoemd. Hier is slecht zicht door geparkeerde
auto’s. De in- en uitritten zelf worden als verbetering gezien aangezien deze nu een aangegeven
richting hebben. Hierbij wordt wel genoemd dat niet iedereen door heeft dat het éénrichtingsverkeer is.
Eén respondent zegt: “Het winkelende publiek snapt er af en toe nog niets van waar ze de
parkeerplaatsen op en af moeten gaan wat dagelijks voor veel onbegrip zorgt.”
Resultaten constructie werkzaamheden
Het verloop van de werkzaamheden is over het algemeen als licht positief beoordeeld. Zie figuur
20. De werkzaamheden zelf worden gezien als niet prettig maar noodzakelijk. Er wordt wel veel
geklaagd over de duur van de werkzaamheden. Het duurde erg lang volgens de omwonenden.
Mensen geven aan dat zij veel moesten omrijden wat voor ontstoppingen zorgde bij de Molenaarslaan.
Bewoners van de Meeuwenstraat en de Biesheuvelstraat geven aan veel last van drukte gehad te
hebben. Ook de winkels waren met de auto slecht bereikbaar. Mensen geven aan in deze periode veel
met de fiets of lopend zijn gaan winkelen.
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Figuur 21: Ervaring verloop werkzaamheden (N=243)

De informatievoorziening wordt als zeer positief ervaren. In figuur 21 geeft 73% aan dat de
informatievoorziening als goed is ervaren. Dit was ook te horen bij de straatinterviews. De mensen die
het minder goed vonden geven aan niet duidelijk te hebben wel deel van de FBKL op welk moment werd
afgesloten. De rest geeft aan een brief te hebben gekregen en aan de hand van straat borden duidelijke
informatie te hebben ontvangen.
Met de Bouwapp is 26% bekend. De informatie die hierin stond werd als duidelijk ervaren maar kwam
soms aan de late kant.

2.3.3

Interviews buschauffeurs
We hebben twee telefonische diepte-interviews afgenomen bij buschauffeurs die regelmatig over lijn 341
rijden. Dit is de lijn die over de FBKL gaat. Deze gesprekken vonden plaats op 21 en 22 oktober 2021.
Bij deze interviews is met name gevraagd naar hun beleving van de FBKL.
De verslagen van de interviews met deze zijn integraal opgenomen in bijlage 2. Hieronder volgen de
hoofdpunten.
• Ruimte voor de bus
• Oversteekbaarheid
• Fietsgedrag
• Bushaltes
Ruimte voor de bus
De buschauffeurs geven aan dat er voldoende ruimte is voor de bus op de FBKL. Zij rijden rustig en
hoeven niet vaak de fietsstroken te gebruiken. Bij de oude situatie was het nog krap en konden twee
grote voertuigen eigenlijk niet elkaar passeren. Dat is nu verbeterd.
De buschauffeurs ervaren het niet als hinderlijk dat de fietsers nu op de weg rijden. Zij zeggen rustig
achter de fietsers te rijden als het moet en benoemen dat dit niet uitzonderlijk is in vergelijking met
andere verkeerssituaties. Daarbij vinden de buschauffeurs dat de aanwezigheid van fietsers op de weg
een duidelijk signaal geeft aan andere weggebruikers dat zij hun snelheid moeten verminderen.
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Oversteekbaarheid
Over het algemeen is de het duidelijk waar mensen kunnen oversteken. De buschauffeurs zitten wat
hoger waardoor zij veel overzicht hebben. Soms staan er bestelbusjes in de weg maar dat is ook een
kwestie van opletten. Het is duidelijk dat dit winkelgebied is waardoor de oplettendheid hoger is dan op
een doorgaande weg. Beide chauffeurs geven aan dat het prettig zou zijn als er knipperlampjes in de
weg zouden zitten bij oversteekplaatsen, die aangaan als er mensen aan komen. Vooral s ’avonds zou
dit prettig zijn, ook voor andere weggebruikers.
De uitritten worden regelmatig als aandachtpunt genoemd. Auto’s proberen toch snel voor de bus uit te
komen en raken soms bijna fietsers omdat ze te gehaast zijn.
Fietsgedrag
De fietsers fietsen soms wel met veel naast elkaar of trekken hun eigen plan met oversteken. De
chauffeurs geven aan dat dit op meer wegen gebeurt en dat zij hier alert op zijn. Dit is volgens hun dus
geen specifiek probleem voor de FBKL.
Bushaltes
De nieuwe locatie maakt voor hen weinig tot geen verschil. Voor sommige reizigers is dit prettiger en
voor andere iets minder maar zij horen geen echte klachten van buspassagiers. Beide chauffeurs zijn
zeer tevreden over de nieuwe inrichting van de bushalte. Zij kunnen nu zelf uitstappende reizigers
voorrang geven bij het zebrapad omdat auto’s niet meer kunnen inhalen. Dit maakt het een stuk veiliger
dan de vorige situatie. Een chauffeur benoemt wel dat hij de hokjes bij regen wat krap vindt.
De buschauffeurs zijn over het algemeen tevreden over de nieuwe inrichting van de bushalte en vinden
het in vergelijking met de vorige situatie een verbetering.
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3. Conclusies en
aanbevelingen

In dit hoofdstuk beschrijven we de belangrijkste conclusies op basis van de uitkosten van deze
evaluatie. Daarna formuleren we aanbevelingen om knelpunten in de huidige situatie op te lossen.

3.1

CONCLUSIES
Algemene situatie
De nieuwe inrichting heeft gepoogd een balans te vinden tussen een erftoegangsweg en een
gebiedsontsluitingsweg binnen de bebouwde kom. De toevoeging van klinkers en fietsstroken zijn
bedoeld om de snelheid van het autoverkeer te matigen. Wij hebben op basis van onze observaties en
ervaring begrip voor deze balans. De aanwezigheid van het vele (zware) verkeer maakt het lastig om
een erftoegangsweg inrichting toe te passen omdat de weg dan te smal ingericht wordt om het
langzame verkeer samen met zware verkeer op dezelfde weg te plaatsen. Hierbij worden niet strak de
regels van duurzaam veilig gevolgd maar wij denken dat hier de genomen flexibiliteit nodig is.
De toevoeging van klinkers en fietsstroken stralen uit dat er niet te hard gereden moet worden. De start
van 30 zone komt daarentegen wel raar over. Deze begint aan de westkant na de brug en aan de
oostkant voor de rotonde bij het Haarlemmermeer Lyceum. De automobilist rijdt van de oost- en
westkant eerst over asfalt waardoor zij nog hard over een 30 weg kunnen rijden. Deze hogere snelheid
wordt meegenomen als de klinkers beginnen. De omgeving heeft een duidelijke uitstraling van woon- en
winkelgebied, al zorgt het vele verkeer er wel voor dat mensen het vaak als doorgaande route
bestempelen.
De snelheid is duidelijk lager geworden in vergelijking met 2017 en 2018. Toen was de V85 snelheid
rond de 46km/u. Deze ligt nu rond de 39km/u. De nieuwe inrichting werkt dus wel meer remmend op de
snelheid dan de oude situatie ondanks meer flexibele inrichting.
Fietsstroken
De fietsstroken hebben een remmende werking op het autoverkeer. Dit is ook duidelijk voor de
omwonenden en bezoekers. De meningen hierover zijn echter verdeeld. Sommigen vinden het effect
van de fietsstroken positief, anderen vinden het te druk om fietsers op de autoweg te laten rijden. Vooral
de ouders van (kleine) kinderen maken zich hier druk om aangezien kinderen veel onvoorspelbaar
gedrag kunnen vertonen. De buschauffeurs geven aan geen probleem te hebben met de fietsstroken. Zij
letten op en benoemen dat deze situatie in andere straten ook voor komt.
Rotonde Haarlemmermeer Lyceum
Rondom het Haarlemmermeer Lyceum is het vaak druk. De tellingen laten zien dat het vooral in de
ochtendspits erg druk is. De lesuren eindigen verspreid over de middag, waardoor de scholieren ook
verspreid over de middag vertrekken. Bij de straatinterviews en enquête geven mensen aan dat dit een
punt is wat veel aandacht vraagt van de automobilist om veilig overheen te rijden.
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De rotonde wordt wel breed gezien als een verbetering ten opzichte van de T-splitsing voor de
reconstructie.
Oversteken
Het oversteken van de weg door voetgangers en fietsers wordt als een aandachtspunt benoemd. De
meningen zijn hierover wel verdeeld. Er wordt in principe ‘langs de hele weg’ door voetgangers en
fietsers overgestoken, dus niet alleen op de plaatsen die hiervoor bedoeld zijn. Sommigen geven aan
dat dit onoverzichtelijk is terwijl anderen aangeven dat dit bij de inrichting van de weg hoort. De
voorrangsregeling verschilt per oversteek, wat wel verwarrend is voor weggebruikers. Bij de rotondes
moeten automobilisten voorrang geven terwijl zij een paar meter verderop zelf in de voorrang zitten.
Daarbij komt dat bij de omliggende 50 km/u wegen het langzame verkeer in de voorrang zit. Aangezien
zij nu gewend zijn om fietsers en voetgangers voorrang te geven is het verwarrend als zij op de FBKL
voorrang kunnen nemen. Dit wordt versterkt door het feit dat normaal gesproken automobilisten
voorrang hebben op een gebiedsontsluitingsweg hebben dit niet hebben op een erftoegangsweg.
De locatie van de zebrapaden zijn soms niet optimaal gesitueerd. Ze sluiten bijvoorbeeld niet aan bij de
voetpaden langs de winkels. Hierdoor worden mensen aangemoedigd ergens anders over te steken.
De verlichting bij de vluchteilanden wordt soms als ‘matig’ omschreven. Er wordt regelmatig gevraagd
naar betere verlichting (sensorlampen in de weg).
Bushaltes
De nieuwe bushaltes worden over het algemeen als positief ervaren. De nieuwe locatie wordt ook
positief beoordeeld. De meeste mensen hebben geen voorkeur ten opzichte van de oude locatie, maar
scholieren vinden de huidige situatie prettiger aangezien dit dichter bij hun school is. De inrichting van
de nieuwe bushaltes wordt ook als positief ervaren. Buschauffeurs kunnen de uitstappende reizigers
voorrang bieden zonder dat deze door inhalende auto’s worden afgesneden. Aandachtspunt:
Automobilisten halen stilstaande bussen met enige regelmaat in door aan de andere kant van de
wegscheiding te rijden.
Tijdens de gesprekken is wel een aantal keer genoemd dat mensen niet snappen waarom de lijn 341
over de FBKL gaat. Respondenten benoemen dat een busroute over de Deltaweg en Nieuwe
Molenaarslaan logischer zou zijn en de wijk meer zou ontsluiten.
Parkeerplaatsen
Uit de parkeerdrukmeting blijkt dat de parkeerplaatsen langs de FBKL vol staan gedurende de hele dag.
De parkeerterreinen zijn minder druk. Toch wordt In de gesprekken wel vaak genoemd dat deze te vol
staan. Het betreft dan waarschijnlijk pieken tijdens de haal- en breng tijden van de basisscholen. Uit de
online enquête komt niet naar voren dat de parkeerterreinen (te) vol staan.
Brengparkjes
De nieuwe locatie van de Brengparkjes wordt over het algemeen als positief ervaren. Er staan geen
auto’s meer stil op de FBKL. Er wordt wel veel geklaagd over zwerfafval aangezien deze afvalcontainers
zeer intensief worden gebruikt. De apotheek die voor de brengparkjes ligt stelt zelfs dat de weg door de
rommel voor ambulances soms verspert kan worden.
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Overzicht belevingsonderzoek
In onderstaande tabel staat een totaaloverzicht van het belevingsonderzoek. De plus geeft aan dat de
respondenten het een verbetering vinden. De min geeft een verslechtering aan. De nul staat voor
neutraal. Bij de buschauffeurs is met kleuren gewerkt aangezien dit twee gesprekken waren.
Tabel 4: Resultaten belevingsonderzoek

AANPASSINGEN NA
RECONSTRUCTIE

ENQUÊTE

STRAATINTERVIEWS

BUSCHAUFFEURS

+

-

0

+

-

0

Fietsstroken

23%

57%

20%

54%

21%

23%

Oversteekplaatsen*

31%

23%

46%

0%

19%

81%

Bushaltes

48%

20%

32%

71%

12%

17%

Rotonde Haarlemmermeer
Lyceum

62%

18%

20%

62%

25%

13%

Parkeerplaatsen

20%

28%

52%

7%

21%

72%

N.v.t.

Haal- en breng parkjes

65%

29%

7%

3%

4%

93%

N.v.t.

*is niet expliciet naar gevraagd in de straat interviews. Data is gehaald uit toelichting op andere vragen.

Ondanks de matige veiligheidsscores worden de verschillende onderdelen of neutraal of als lichte
verbetering gezien. De fietsstroken worden het meest gezien als een verslechtering. Het is wel
opvallend dat deze in de straatinterviews als verbetering worden gezien. Het zou kunnen dat in deze
gesprekken meer ruimte voor nuance was. De parkeerplaatsen worden ook over het algemeen negatief
gezien maar hier is een groot neutraal aandeel. De rotonde worden in de enquête en straatinterviews
gezien als een verbetering.
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3.2

AANBEVELINGEN EN ADVIES
Hier staan de adviezen die wij voorstellen voor de FBKL. Deze zijn onderverdeeld in grotere
werkzaamheden en quick wins.

3.2.1

Adviezen optimalisatie inrichting FBKL
De inrichting voldoet niet aan de CROW richtlijnen van een erftoegangsweg. Het is naar onze mening
wel nodig om in deze situatie de nodige flexibiliteit te pakken. Het is wel goed om er bewust van te zijn
dat deze inrichting meer overeenkomt met een gebieds-ontsluitingsweg. Dit kan ervoor zorgen dat
weggebruikers de situatie moeilijker begrijpen.
Op dit moment is de plaats van de 30 km zone onlogisch. Er is na het betreden van deze zone nog een
gedeelte asfalt waar de auto in de voorrang zit in plaats van de fietser. Daarbij komt ook nog dat grote
rotondes niet gebruikelijk zijn in een 30 km zone.
Het zou logischer zijn deze te starten bij de start van de klinkerbestrating. Hierbij is een duidelijkere
poortconstructie wenselijk. Deze zien we als volgt vormgegeven: aan beide zijden van de weg worden
30 km borden geplaatst, aan de zijkant van de weg wordt een taps toelopende witte streep aangebracht
en op het wegdek wordt ‘30’ geschilderd. Onze aanbevolen locaties zijn te zien in figuren 22, 23, en 24.
In figuur 22 staat de aanbevolen locatie voor de 30 zone aan de kant van de Deltaweg. Figuur 23 laat de
aanbevolen locatie zien aan de kant van de bushaltes. Figuur 26 op de volgende pagina laat onze
aanbevolen situatie op de rotonde zien met een nieuwe locatie voor de ingang van de 30 zone.

Figuur 22: Locatie 30 zone westzijde FBKL

Figuur 23: Locatie 30 zone oostzijde FBKL

Voor het Haarlemmermeer Lyceum zou het veiliger zijn om de oost tak van de rotonde in te richten voor
tweerichtings fietsverkeer. De fietsoversteek naast de rotonde kan dan vervallen. Hierdoor wordt het
aantal punten waar specifieke aandacht van de verkeersdeelnemers wordt gevraagd verlaagd. Dan
moet het fietspad wel iets verder van de rotonde worden aangelegd. De combinatie van deze
aanpassingen leidt tot een inrichting zoals weergegeven in figuur 26.
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Figuur 24: Implementatie tweerichtingsfietspad rotonde Haarlemmermeer Lyceum en toepassing poortconstructie (eigen illustratie)

3.2.2

Quick wins op basis van schouw
De fietsenstalling bij de bushalte staat zeer vol. Wij raden aan om meer fietsparkeercapaciteit toe te
voegen bij de bushalte. Het is ook een optie om de fietsenstallingen alleen voor busreizigers
beschikbaar te maken.
Wij raden ook aan om straatlampjes te
plaatsen bij de
voetgangersoversteekplaatsen. Dit past in het
verwachtingspatroon van de weggebruikers,
aangezien de aanliggende wegen ook
gebruik maken van deze lampjes bij de
oversteekplaatsen voor het langzame
verkeer.
Figuur 25: Straat verlichting oversteek Dalweg in Soest (Google

Het plaatsen van pijlen op het fietspad is ook
maps)
toe te passen bij het Haarlemmermeer
Lyceum als het besluit valt om hier ook een tweerichtingsfietspad toe te passen.

Figuur 26: Rotonde Bundersweg/Populierlaan in Veghel (Google earth pro)
Figuur 27: Implementatie tweerichtingsfietspad rotonde Haarlemmermeer Lyceum en toepassing poortconstructie (eigen illustratie)
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3.2.3

Aanvullende mogelijke maatregelen op basis van het belevingsonderzoek
Bescherming fietsende schoolkinderen
Als veel ouders hun kinderen met de auto naar school brengen in plaats van de fiets, kan dit leiden tot
(een gevoel van) onveiligheid tijdens de haal- en brenguren. We kregen signalen dat door de
herinrichting (met name de fietsstroken op de weg) een reden kan zijn om de kinderen minder met de
fiets te laten gaan. Ons onderzoek geeft geen inzicht in hoe groot deze problematiek is en of dit ook
daadwerkelijk tot meer autobewegingen leidt. Het is raadzaam dit nader te onderzoeken. Daaruit kunnen
– afhankelijk van de ernst - dan maatregelen voortvloeien om fietsers extra te beschermen (attentie
verhogende borden, meer handhaving tijdens de haal- en brenguren, meer snelheid remmende
maatregelen, met in het meest extreme geval het creëren van vrij liggende fietspaden),
Bouw-app
Betere en tijdige promotie van de Bouw-app bij hernieuwd gebruik. De mensen ervaren de app positief,
maar te weinig weten er van.
Geluidsoverlast
In onze steekproef geven 27 mensen aan dat zij last hebben van geluidsoverlast. Ons onderzoek was
hier niet specifiek op gericht, maar dit aantal nodigt uit tot nadere verdieping. Nader onderzoek naar de
exacte aard, de locaties en omvang hiervan is aan te raden.
Rommel
Er wordt veel geklaagd over de rommel bij de brengparkjes. Deze worden intensief gebruikt en
containers zitten vaak vol. Maak deze vaker leeg en zorg voor betere communicatie over en handhaving
bij ongewenst gebruik (naast containers dumpen van afval). Het parkeerterrein kent na de markt ook
veel zwerfafval. Ook hier geldt: beter communicatie en mogelijk handhaving.
Voorrangsregels
De voorrangsregels worden door respondenten als verwarrend gezien. Wij raden aan om op diverse
punten dezelfde voorrangsregels te hanteren. Met ons eerdere advies van het verleggen van de 30km
zone (zie aldaar) zou ook meteen aan meer uniforme voorrangsregels tegemoet worden gekomen.
Verlichting
De verlichting wordt door sommigen als sober gezien. Dit kan verbeterd worden met (betere)
straatverlichting ter hoogte van de oversteekplaatsen. Er heeft al verbetering van de verlichting
plaatsgehad, maar er zijn dus nog steeds klachten over.
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Bijlage 1 Bronnen
media-analyse

https://xtntexperts.sharepoint.com/sites/273154GemHaarlemmermeerEvaluatieFannyBlankersKoenlaan/Gedeelde%20documenten/Werkbestanden
/2%20Achtergronddocumenten/TPBF7485R001F01%20HOV%20door%20FBKlaan%20Hoofddorp%20-%20eindrapportage.pdf?CT=1631776029828&OR=ItemsView
Veiligheidsaudit oude situatie FBKL van RHDHV
https://xtntexperts.sharepoint.com/sites/273154GemHaarlemmermeerEvaluatieFannyBlankersKoenlaan/Gedeelde%20documenten/Werkbestanden
/2%20Achtergronddocumenten/TPBF7485R002F01%20Inrichtingsontwerp%20FBKlaan%20Hoofddorp%20eindrapport.pdf?CT=1631776033422&OR=ItemsView
Herontwerp rapport van RHDHV
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20191112_61451147?utm_source=google&utm_medium=
organic
Lokaal nieuwsbericht over aankondiging werkzaamheden. Komt ook een stukje proces in voor.
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190711_54847721?utm_source=google&utm_medium=
organic
Lokaal nieuwsbericht over verplaatsing buslijn 341.
https://haarlemmermeergemeente.nl/hoofddorp-zuid/herinrichten-fanny-blankers-koenlaan
Officiële publicatie van de gemeente over de herinrichting van de FBKL. Zit veel overlap in met de
rapporten van RHDHV.
https://nl-nl.facebook.com/pg/VeiligenBereikbaar/posts/
Facebook groep die kritisch is op de nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in de wijk.
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Bijlage 2 Gesprekken
buschauffeurs

GESPREK BUSCHAUFFEUR 1
Datum
Tijd

21 - 10 - 2021
16:30 - 17:00

Aanwezig

: Buschauffeur 1 / Connexxion
: Bats Nuismer / XTNT

Vragen
Wie bent u en wat doet u in uw werk?
Ik ben buschauffeur bij Connexxion die over de lijn 341 rijdt. Deze lijn komt onder andere over de FBKL.
De FBKL is onlangs gereconstrueerd. De weg heeft een andere indeling en uitstraling gekregen
en de bushalte is verplaatst. Bent u van deze veranderingen op de hoogte?
Ja
Wat vindt u van de verkeersveiligheid op de FBKL in vergelijking met de situatie voor de
herinrichting?
De verkeersveiligheid iets verbeterd. De weg is breder geworden. Bij de oude situatie was het soms
krap. Zeker als er meerdere grote voertuigen, denk aan bestelbusjes, langs elkaar moesten werd soms
spannend. De bestelscooters kunnen soms nog wel onvoorspelbaar gedrag vertonen.
Wat vindt u van de ruimte voor de bus op de FBKL in vergelijking met de situatie voor de
herinrichting?
Lekker ruim voor mij als bus. Ik hoef de fietsstroken niet per se te gebruiken om genoeg ruimte te
hebben. Ik rij gewoon achter de fietsers aan. Dit hoort er bij als buschauffeur en is niet per se anders op
deze straat dan op andere wegen.
Wat vindt u van de oversteekbaarheid op de FBKL in vergelijking met de situatie voor de
herinrichting?
Overzichtelijk, soms lastig met stil staande bestelwagen maar is gewoon even opletten. Mensen hebben
haast en willen snel oversteken maar is overal zo, dus daar kan ik rekening mee houden. Misschien een
suggestie zijn van die knipperlampjes bij oversteekpunten als er mensen aankomen. Bij mij in de wijk
werkt dit ook. Licht kan iets beter maar is ook een kwestie van opletten.
Wat vindt u van het gedrag van fietsers op de FBKL in vergelijking met de situatie voor de
herinrichting?
Fietsers fietsen veel naast elkaar, gebeurd overal dus houd ik rekening mee.
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Wat vindt u van de nieuwe locaties van de bushaltes op de FBKL?
Ik merk daar niks van. Passagiers klagen ook niet tegen mij.
Wat vindt u van de inrichting van de nieuwe bushaltes op de FBKL?
Verkeer moet wel achter je blijven wachten, scooters en soms auto’s rijden hierdoor spook. Dit was
vroeger echter ook zo. Hierdoor moet je wel eens uit kijken voor de bushalte of er niet iemand op jouw
rijstrook rijdt. Nieuwe inrichting is wel meer afgebakend. Ik kan overstekende mensen zelf voorrang
geven wat ik erg prettig vindt.
Als u als buschauffeur de FBKL vergelijkt met andere straten op uw route, vallen u dan nog in
het bijzonder dingen op?
Tijdens schooltijden heel veel drukte bij school in het midden van de FBKL. Je komt er dan niet door met
de bus. Haal- en breng ouders staan vaak stil op de weg of zijn gehaast. Misschien kan zichtbare
handhaving hierbij helpen. Die hoeven niet in te grijpen maar als mensen het idee krijgen dat ze in de
gaten gehouden worden zullen ze misschien wat meer de regels volgen.
Mensen die winkelcentrum verlaten gooien wel eens auto er snel voor. Fietsers moeten hierdoor
uitwijken en dat kan wel eens gevaarlijk worden. Misschien is het een idee om hier een stopbord te
plaatsen. Ik denk niet dat iedereen zich hier aan zal houden maar kan het kan helpen.
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GESPREK BUSCHAUFFEUR 2
Datum
Tijd

22 - 10 - 2021
11:30 - 12:00

Aanwezig

: Buschauffeur 2 / Connexxion
: Bats Nuismer / XTNT

Vragen
Wie bent u en wat doet u in uw werk?
Ik ben buschauffeur bij Connexxion. Ik rij onder andere over lijn 341 die over de FBKL gaat.
De FBKL is onlangs gereconstrueerd. De weg heeft een andere indeling en uitstraling gekregen
en de bushalte is verplaatst. Bent u van deze veranderingen op de hoogte?
Ja
Wat vindt u van de verkeersveiligheid op de FBKL in vergelijking met de situatie voor de
herinrichting?
Ik zag het probleem eerst niet. Er waren klachten over het hard rijden van de bussen maar die vond ik
onterecht. Juist auto’s en scooters reden hard. Ik vind het een verbeterpunt dat de fietsers nu op de weg
zitten. In de vorige situatie hadden deze nog gedoe met de voetgangers als zij over het voetpad over
moesten steken. De snelheidsbelemmeringen zien er goed uit.
Wat vindt u van de ruimte voor de bus op de FBKL in vergelijking met de situatie voor de
herinrichting?
Ik heb het idee dat ik genoeg ruimte heb. De rijbaan is ook lekker breed. Ik heb voldoende overzicht, ook
omdat ik wat hoger zit maar ik kan alles makkelijk zien. De fietsstroken zijn voor mij ook geen probleem.
Wat vindt u van de oversteekbaarheid op de FBKL in vergelijking met de situatie voor de
herinrichting?
Zoals net gezegd zie ik het gelijk als mensen oversteken. Ik rem wel als mensen oversteken. Er zijn nu
veel oversteek plekken. Het zou fijn zijn wanneer eenieder zich aan de regels zou houden. Daarnaast
moeten mensen voorrang nemen als zij deze hebben, anders ontstaat er veel onduidelijkheid. Eén
verbeterpunt zou wel iets van lampen bij de zebrapaden als het donker is, al moeten wij als bestuurders
wel alert blijven als er geen lampjes aan gaan.
Wat vindt u van het gedrag van fietsers op de FBKL in vergelijking met de situatie voor de
herinrichting?
Over het algemeen gaat dat goed. Er zitten wel wat mensen tussen die hun eigen plan trekken maar ik
ga me niet druk maken zolang het goed gaat.
Wat vindt u van de nieuwe locaties van de bushaltes op de FBKL?
Ik merk er niet echt verschil van. Voor winkeliers is het wat verder lopen maar voor de andere kant is het
weer dichterbij.
Wat vindt u van de inrichting van de nieuwe bushaltes op de FBKL?
Mensen kunnen nu niet inhalen en de voetgangers op het zebrapad bijna aanrijden. De bermpjes in het
midden zijn fijn en zien er mooi uit. Ik vind de nieuwe inrichting er ook mooi uit zien. De hokjes zijn wat
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klein, als het regent staat iedereen in het hokje op een kluitje. Het gebeurd wel af en toe dat ongeduldige
auto’s of scooters gaan spookrijden om toch in te halen.
Als u als buschauffeur de FBKL vergelijkt met andere straten op uw route, vallen u dan nog in
het bijzonder dingen op?
Ik vind de weg heel mooi ingericht, mooie kleuren en leuke planten. Het is voor mij echt duidelijk dat ik in
een winkelgebied rijdt. Verder valt mij niks op in vergelijking met andere straten.
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Bijlage 3 Vragenlijst
straatinterviews

Vragenlijst straat FBKL
1. Met welk vervoersmiddelen reist u voornamelijk over de FBKL? (meerdere antwoorden mogelijk)
o Auto
o Fiets
o Snorfiets/bromfiets
o Te voet
o Bus
2. Wat is de belangrijkste reden dat u op de FBKL komt?
o Ik woon aan of vlakbij deze straat
o Ik kom hier regelmatig ivm mijn werk
o Ik kom hier regelmatig ivm winkelen/boodschappen
o Ik kom over deze laan op weg naar school
o Anders nl,…..
3. De FBKL is onlangs gereconstrueerd/aangepast. Kent u de weg ook vóór deze aanpassing?
o Ja
o Nee
Indien ja: Vindt u de verkeerssituatie verbeterd? Zo ja. Op welke punten. Zo nee, waarom niet.
4. Maakt u gebruik van de parkeerterreinen en parkeerplaatsen aan de FBKL? Indien ja: Hoe beoordeelt
u deze?
Veilig – onveilig
Ruim – krap
Voldoende ruimte – te weinig
Overige opmerkingen:….
5. Hoe veilig ervaart u de FBKL als verkeersdeelnemer?
o Zeer veilig
o Veilig
o Niet veilig. niet onveilig
o Onveilig
o Zeer onveilig
6. Hoe worden de fietsstroken ervaren? (toelichting vragen)
o Zeer veilig
o Veilig
o Niet veilig. niet onveilig
o Onveilig
o Zeer onveilig
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o

Weet niet

7. Hoe wordt de rotonde ervaren? (toelichting vragen)
o Zeer veilig
o Veilig
o Niet veilig. niet onveilig
o Onveilig
o Zeer onveilig
o Weet niet
8. Welke typen verkeersdeelnemers zorgen voornamelijk voor onveiligheid en met welk gedrag?
9. Heeft u het gevoel dat u zelf bijdraagt aan de onveiligheid in de straat?
o Nee
o Ja, want…..
Indien ja: Denkt u dat u dit gedrag kunt veranderen?
10. Hoe ervaart u de omgeving van de FBKL als verblijfsgebied?
o Zeer prettig
o Prettig
o Niet prettig/niet onprettig
o Onprettig
o Zeer onprettig
11. Hoe zou u de FBKL omschrijven:
o Een typische stadsweg
o Een doorgaande route met veel verkeer
o Een woonerf/winkelgebied
o Anders namelijk:….
12. Wat vindt u van de verlichting op de fanny blankers koenlaan?
o Goed
o Voldoende
o Niet goed, want…..
13. Hoe worden de nieuwe locaties van de brengparkjes ervaren? (Hierover nog contact met Adam)
14. Weet u dat de bushalte verplaatst is?
Zo ja, is de situatie: (vragen om toelichting en gebruik bus noteren)
o verbeterd
o gelijk gebleven
o verslechterd
o weet niet/niet van toepassing
Zo nee, hoe ervaart u de huidige bushalte? (vragen om toelichting)
o Goed
o neutraal
o slecht
o weet niet/niet van toepassing
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15. Indien u de oude situatie op de FBKL kent: Zijn de elektrische bussen een verbetering? (toelichting)
o Ja
o Nee
o Weet niet
Waarom vindt u de elektrische bussen wel of geen verbetering?
16. Hoe ervaart u de aanwezigheid van bussen als verkeersdeelnemer op de FBKL? (toelichting vragen)
o Zeer veilig
o Veilig
o Niet veilig. niet onveilig
o Onveilig
o Zeer onveilig
o Weet niet/niet van toepassing
17. (voor omwonende) Hoe heeft u het verloop van de wegwerkzaamheden ervaren als omwonende?
o Goed, want
o Slecht, want
o Niet van toepassing
18. (voor bezoekers) Hoe heeft u het verloop van de wegwerkzaamheden ervaren als bezoeker?
o Goed, want
o Slecht, want
o Niet van toepassing
19. Bent u voldoende en tijdig geïnformeerd over de werkzaamheden?
o Ja
o Nee
o Niet van toepassing
Toelichting
20. Kent u de bouwapp? Zo ja, heeft u deze gebuikt
o Ja
o Nee
Zo ja, hoe beviel deze?
Toelichting
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Bijlage 4 Online
vragenlijst

Beste meneer/mevrouw,
De FBKL (FBK-laan) is recent opnieuw ingericht. Om inzicht te krijgen in hoe deze herinrichting is
ervaren hebben wij uw hulp hard nodig! Met behulp van onderstaande enquête en uw input, willen wij
inzicht krijgen in de FBKL na de herinrichting.
Alvast heel erg bedankt voor uw deelname!
1. Het invullen van de vragenlijst kost u ongeveer een kwartier. Uw antwoorden zijn niet aan uw persoon
te koppelen en worden na afloop vernietigd.
o
Ik ga hiermee akkoord, en wil de vragenlijst invullen
o
Ik ga hier niet mee akkoord, en wil de vragenlijst niet invullen
2. Hoe vaak rijdt u gemiddeld met de auto over de FBK-laan?
o
4 keer per week of meer
o
3 keer per week
o
2 keer per week
o
1 keer per week
o
Minder dan 1 keer per week
3. Hoe vaak rijdt u gemiddeld met de fiets over de FBK-laan?
o
4 keer per week of meer
o
3 keer per week
o
2 keer per week
o
1 keer per week
o
Minder dan 1 keer per week
4. De FBK-laan is onlangs gereconstrueerd/aangepast. Kent/Kende u de weg ook vóór deze
aanpassing?
o
Ja
o
Nee
Indien ja: Vindt u de verkeerssituatie verbeterd? Zo ja. Op welke punten. Zo nee, waarom niet.
5. Maakt u gebruik van de parkeerterreinen en parkeerplaatsen aan de FBK-laan?
Indien ja: Hoe beoordeelt u deze?
Veilig – onveilig
Ruim – krap
Voldoende ruimte – te weinig
Overige opmerkingen:….
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6. Hoe veilig ervaart u de FBK-laan?
o
Zeer veilig
o
Veilig
o
Niet veilig/niet onveilig
o
Onveilig
o
Zeer onveilig
Wat vindt u van de verkeersveiligheid in vergelijking met de situatie voor de reconstructie?
o
Verbeterd
o
Gelijk gebleven
o
Verslechterd
7. Hoe ervaart u de fietsstroken? (toelichting vragen)
o
Zeer veilig
o
Veilig
o
Niet veilig/niet onveilig
o
Onveilig
o
Zeer onveilig
o
Weet niet
Wat vindt u van de fietsstroken in vergelijking met de situatie voor de reconstructie?
o
Verbeterd
o
Gelijk gebleven
o
Verslechterd
8. Hoe ervaart u de rotonde bij het Haarlemmermeer lyceum? (toelichting vragen)
o
Zeer veilig
o
Veilig
o
Niet veilig/ niet onveilig
o
Onveilig
o
Zeer onveilig
o
Weet niet
Wat vindt u van de rotonde in vergelijking met de situatie voor de reconstructie?
o
Verbeterd
o
Gelijk gebleven
o
Verslechterd

9. Welke typen verkeersdeelnemers zorgen voornamelijk voor onveiligheid en met welk gedrag?
10. Heeft u het gevoel dat u zelf bijdraagt aan de onveiligheid in de straat?
o
Nee
o
Ja, want…..
Indien ja: Denkt u dat u dit gedrag kunt veranderen?
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11. Hoe ervaart u de omgeving van de FBK-laan als verblijfsgebied?
o
Zeer prettig
o
Prettig
o
Niet prettig/niet onprettig
o
Onprettig
o
Zeer onprettig
12. Heeft u wel eens last van geluidsoverlast door verkeer op de FBK-laan?
o
Nee
o
Soms
o
Vaak
Indien soms en vaak “Welke voertuigen veroorzaken dit?”
13. Heeft u wel eens last van stankoverlast of fijnstof door uitlaatgassen?
o
Nee
o
Soms
o
Vaak
14. Hoe zou u de FBK-laan omschrijven:
o
Een typische stadsweg
o
Een doorgaande route met veel verkeer
o
Een woonerf/winkelgebied
o
Anders namelijk:….
15. Wat vindt u van de verlichting op de FBK-laan?
o
Goed
o
Voldoende
o
Niet goed, want…..
16. Is de nieuwe locatie van de brengparkjes een verbetering ten opzichte van de oude locaties?
o
Ja, want…
o
Nee, omdat…
17. Is de mate van stankoverlast van de brengparkjes verbeterd ten opzichte van de oude situatie?
o
Ja
o
Nee
o
Weet niet
18. Heeft u nog overlast ervaren van de brengparkjes?
19. Weet u dat de bushalte verplaatst is?
Zo ja, is de situatie…
o
verbeterd
o
gelijk gebleven
o
verslechterd
o
weet niet/niet van toepassing
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Zo nee, hoe ervaart u de huidige bushalte?
o
Goed
o
Neutraal
o
Slecht
o
weet niet/niet van toepassing
20. Maakt u zelf wel eens gebruik van de bus op de FBK-laan?
o
Nee
o
Soms
o
Vaak
Wat vindt u van de bushaltes in vergelijking met de situatie voor de reconstructie?
o
Verbeterd
o
Gelijk gebleven
o
Verslechterd
21. Indien u de oude situatie op de FBK-laan kent: Zijn de elektrische bussen een verbetering?
(toelichting)
o
Ja
o
Nee
o
Weet niet
22. Waarom vindt u de elektrische bussen wel of geen verbetering?
23. Hoe ervaart u de aanwezigheid van bussen als verkeersdeelnemer op de FBK-laan? (toelichting
vragen)
o
Zeer veilig
o
Veilig
o
Niet veilig/niet onveilig
o
Onveilig
o
Zeer onveilig
o
Weet niet/niet van toepassing
24. Hoe heeft u het verloop van de wegwerkzaamheden ervaren als omwonende?
o
Goed, want
o
Slecht, want
o
Niet van toepassing
25. Bent u voldoende en tijdig geïnformeerd over de werkzaamheden?
o
Ja
o
Nee
o
Niet van toepassing
Toelichting
26. Kent u de bouwapp? Zo ja, heeft u deze gebuikt
o
Ja
o
Nee
Zo ja, hoe beviel deze?
Toelichting
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27. Wat wilt u verder nog kwijt over de FBK-laan?
Als laatste komen nog een paar vragen over u. Als u een vraag niet wilt beantwoorden kan u altijd "zeg
ik liever niet" invullen.
28. Wat is uw geslacht?
o
Man
o
Vrouw
o
Anders
o
Zeg ik liever niet
29. Wat is uw leeftijd?
o
Onder de 18 jaar
o
18-25 jaar
o
26-35 jaar
o
36-50 jaar
o
51-65 jaar
o
66-75 jaar
o
76 jaar of ouder
o
Zeg ik liever niet
30. Wat zijn de eerste vier cijfers van uw postcode? (niet verplicht)
Dit is het einde van de enquête. Wij willen u hartelijk bedanken voor uw tijd en moeite.
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Verkeer en vervoer is ons vak. De boel in beweging zetten onze passie.
Beweging zorgt voor vooruitgang, verbinding en ontmoeting. Maar hoe vind je de juiste oplossingen in een
wereld van steeds complexere mobiliteit? Dat vereist een bijzondere manier van kijken. De kracht van XTNT
is een frisse, open blik. We zitten dicht op de mensen om te snappen wat ze nodig hebben en zoomen uit om
de verbinding te zien. Pas dan kan je de puzzel leggen en vind je de passende aanpak.
We zijn een mensenbedrijf met een goede thuishaven voor onze medewerkers. Vanuit die veilige basis
durven we net wat meer: een gekke gedachte of scherpe reflectie. Het ontdekken van nieuwe mogelijkheden
is wat ons uniek maakt. Dat doen we met onze opdrachtgevers, partners, elkaar en de samenleving. Want
complexe problemen los je niet alleen op, dat doe je samen.
We helpen de boel in beweging te zetten. Met onze partners verkennen we nieuwe wegen, we ondersteunen
onze opdrachtgevers zodat zij hun initiatieven succesvol van de grond krijgen en we stimuleren reizigers om
andere keuzes te maken om op hun bestemming te komen. We bouwen mee aan een meer verbonden
wereld waarin iedereen zich vrij kan bewegen.

