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Atelier Haarsekade
De Haarsekade in Gorinchem is 
een belangrijke fietsroute, maar 
wordt al jaren als gevaarlijk 
ervaren. De verkeersveiligheid 
kan met de huidige inrichting niet 
worden verbeterd. De Haarsekade 
is opgenomen in de in januari 2020 
vastgestelde mobiliteitsvisie. 
Hierin is Gorinchem als fietsstad 
een belangrijk speerpunt, met de 
Haarsekade als een belangrijke 
ingreep.

Het Atelier Haarsekade is de eerste 
stap om het project in gang te 
zetten. Oorspronkelijk bedoeld 
als ontwerpwedstrijd tussen 
belanghebbenden, uiteindelijk 
vooral ingestoken als een platform 
om van gedachten te wisselen 
over de toekomstige inrichting. Dit 
magazine doet verslag en toont 
de uitkomsten, maar levert ook 
bouwstenen voor de volgende stap 
in het atelier, het voorkeurscenario.
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‘De Haarsekade is een van de 
oudere wegen in Gorinchem.  

Vroeger lag hier een vaart in de 
midden. het ideaalplaatje voor 
mij zou zijn: de vaart voor een 

deel herstellen met knotwilgen 
daarlangs’

‘Je hebt als fietser 
weinig ruimte om 
veilig te kunnen 

fietsen’

‘Geen verwijdering van 
de groenstrook maar 
deze gebruiken voor 

meer onderling contact 
in de buurt’‘De enige parkeergelegenheid is 

langs de weg. Dus er staan 
geparkeerde auto’s en het 

verkeer, ..  moet elkaar passeren. 
Vooral automobilisten zijn 

ongeduldig als er fietsers rijden 
en ze kunnen er niet voorbij’

‘Ik hoop heel erg dat het 
groene, rustige en open 

karakter van de straat behouden 
blijft. In combinatie met de 

prachtige jaren ‘30 
woningen heeft de straat een 

mooie uitstraling’

‘Prioriteit ligt 
bij verkeer, 

fietsers, auto’s en 
parkeren’

enkele reacties uit de enquête
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Enquête
Een schat aan informatie
De online enquête bevraagt bewoners 
over hun bevindingen rond de 
Haarsekade. Wat kan er beter en hoe? 
Het doel is ideeën te verzamelen en 
daarin gemene delers te vinden voor 
een betere inrichting. De uitgebreide 
oogst aan resultaten is op het online 
dashboard te raadplegen 
(http://gorinchem.caard.nl/).

Opgaven en kwaliteiten
Vanuit het dashboard zijn grootste 
opgaven te onderscheiden (volgens de 
bewoners):

 > het verbeteren van de    
 verkeersveiligheid op en langs de  
	 fietsroute,	fietsen	moet	een		 	
 duidelijke plek krijgen

 > De snelheid van de auto’s moet  
 omlaag 

 > Parkeren moet veiliger en   
 parkeerplaatsen duidelijk   
 gemarkeerd

 > Vrachtwagens zorgen voor   
	 overlast,	dit	moet	anders

 > Oversteken voor wandelaars en  
	 fietsers	moet	veiliger 
 
Naast uitdagingen wordt als 
belangrijkste kwaliteit genoemd:

 > Het groen en het monumentale  
	 karakter	van	de	laan,	ofwel	de		
 bomen en de brede middenberm 
 

Hoe veilig ervaart u de verkeerssituatie?

Zeer veilig

Veilig

Neutraal

Onveilig

Zeer onveilig
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Van welke onderwerpen vindt u het belangrijk dat 
zij een plek krijgen/behouden op de Haarsekade?

Sport

Ontmoetingsplek

Open water

Anders

Spelen

Wateropvang

Toegankelijkheid

Oversteken

Wandelen

Fietsen

Parkeren

Verkeersveiligheid

Hoe ziet een ideale Haarsekade er volgens u uit?

Anders

Zitmogelijkheden

Speelplekken

Recreatief

Plek voor ouderen 

Vrijliggend fietspad

Veiligere oversteekplekken

Straatfestivals

Meer parkeerplaatsen

Gras + lage beplanting

Hoge bossages

Sportplek
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Wat vindt u een positieve plek (groen) of een plek 
voor verbetering (rood)?

‘Hier gebeuren vaak 
ongelukken omdat de 

bestuurders die van 
rechts komen zonder te 

kijken de Haarsekade 
oprijden’

‘Er wordt veel te hard 
gereden op de beide 

Haarsekaden
Extra handhaving of straat 

indeling auto’s te gast’

‘Onduidelijk kruispunt. 
Is het een rotonde of 

niet?’

‘Onduidelijk doordat je 
om rechtdoor te gaan 
links-rechts moet en 

onoverzichtelijk’

‘De ‘30-zone’ eindigt 
hier, die zou best 
tot het einde toe 

doorgetrokken mogen 
worden’

‘Over de volledige 
lengte: (school)

FIETSERS. Kijken echt 
nergens naar’

‘Er wordt hard gereden 
en er is veel zwaar 

vrachtverkeer. Dit moet 
anders’

‘De stroken gras met 
de bomen tussen 

de Grote en de 
Kleine Haarsekade 

vind ik prachtig’ 
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VEILIGHEID

FIETSEN

WANDELEN

GROEN 

SPELEN 

UITSTRALING

fiets en auto gecombineerd, maar fietser krijgt 
voorrang

aparte fietsstraat, kleine haarsekade

stoep (blijft gelijk)

meer beplanting

speelmogelijkheden in de 
middenberm, naast fietsstraat

van statig naar speels

SCENARIO 1

FIETSSTRAAT KLEINE HAARSEKADE

De 6 thema’s met maatregel(en) per scenario
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3 Scenario’s  
De enquête als basis
De opgehaalde wensen uit de 
enquête vormen de basis voor 
drie ontwerpvoorstellen voor de 
herinrichting (scenario’s). Elk scenario 
geeft	op	zijn	eigen	wijze	invulling	aan	
6 thema’s die van belang zijn in de 
herinrichting.

De scenario’s zijn ruimtelijke 
verkenningen en een vertaling van de 
enquete. Ze zijn nog geen uitgewerkte 
ontwerpen. Tijdens de online 

bewonersavond zijn de scenario’s 
uitgebreid besproken en beoordeeld. 
Doel was om de consequenties en 
mogelijkheden rond ontwerpkeuzes 
duidelijk te maken en vervolgens de 
uitgangspunten voor de toekomstige 
herinrichting van de Haarsekade aan 
te scherpen.

parkeren aan middenberm =
 meer overzicht rijbaan

fietsstroken, geen 
gevaar openslaande autodeuren

extra voetpad in (groene)
middenberm

vergroten middenberm en 
extra beplanting

speelmogelijkheden in de 
middenberm

vergroten middenberm

fiets, auto en 
voetganger gescheiden

vrijliggend fietspad middenberm 
(waarschijnlijk halfverharding)

extra wandelpad in de 
middenberm

minder groen door aanbrengen 
fiets- en wandelpaden

kunst en bankjes

monumentale karakter versterkt door 
kunstobjecten etc.

SCENARIO 2

FIETSSTROKEN EN GROENER

SCENARIO 3

VRIJLIGGEND FIETSPAD
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Tweerichtingsweg

speelplekken
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speelplekken

Scenario 1 
De  Kleine Haarsekade wordt een fietsstraat en de 

Grote Haarsekade wordt een tweerichtingsweg.

 
 

fietsstraat, 
auto te gast

zitmogelijkheden
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Wat vindt u het beste aan scenario 1?

Veiligheid

Fietsen

Wandelen

Groen

Spelen

Uitstraling

Vrachtverkeer verminderen

Snelheidsbeperking verkeer

Wat vindt u niet goed aan scenario 1?

Veiligheid

Fietsen

Wandelen

Groen

Spelen

Uitstraling

Vrachtverkeer verminderen

Snelheidsbeperking verkeer

Hoe kan scenatio 1 worden verbeterd?
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‘Bankjes zijn er geweest 
maar zijn weggehaald 

ivm hangjeugd, dit 
willen we liever niet’ 

‘Parkeren is al 
een probleem en 
wordt hierdoor 

nog erger‘

‘Wordt dit niet druk 
en onoverzichtelijk 

op de Grote 
Haarsekade?’ 

‘Tweerichtingsverkeer 
op beide kades en nog 
een extra richting voor 

de auto’s levert veel 
stromen door elkaar’ 

‘Kun je niet beter 
het spelen naar de 

achterliggende wijken 
brengen i.v.m. de 

veiligheid?

‘Houd de 
middenberm 

simpel!’

enkele reacties
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parkeren aan ver-
brede middenberm

meer beplanting en 
regenwateropvang
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meer beplanting en 
regenwateropvang

Scenario 2
De  Grote en Kleine Haarsekade krijgen fietsstroken 

en de middenberm wordt breder en groener.

 

auto en fiets 
delen de weg

wandelpad
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Wat vindt u het beste aan scenario 2?

Veiligheid

Fietsen

Wandelen

Groen

Spelen

Uitstraling

Vrachtverkeer verminderen

Snelheidsbeperking verkeer

Wat vindt u niet goed aan scenario 2?

Veiligheid

Fietsen

Wandelen

Groen

Spelen

Uitstraling

Vrachtverkeer verminderen

Snelheidsbeperking verkeer

Hoe kan scenatio 2 worden verbeterd?
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‘Mooi 
overzichtelijk 

profiel.’
‘De veiligheid lijkt 
hier te verbeteren’

‘Zou er ook asfalt 
gebruikt kunnen 

worden i.p.v. klinkers 
of een combi met asfalt 

voor de fietsers?’

‘Parkeren in het midden 
beperkt het overzicht op 

de Haarsekade’

‘Extra 
wandelpad in 

de middenberm 
hoeft niet perse’

‘Kan het parkeren naar 
de andere kant vanuit 
veiligheid, maar ook 

vanuit beeld (overzicht)?’

enkele reacties
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eenrichtingsverkeer

plek voor groen 
en kunst
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plek voor groen 
en kunst

Scenario 3 
De Grote en Kleine Haarsekade blijven grotendeels zoals 

nu en er komt een vrijliggend fietspad in de middenberm. 
 

parkeren op gemar-
keerde plekken

losliggende fiets 
en wandelpaden
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Wat vindt u het beste aan scenario 3?

Veiligheid

Fietsen

Wandelen

Groen

Spelen

Uitstraling

Vrachtverkeer verminderen

Snelheidsbeperking verkeer

Hoe kan scenatio 3 worden verbeterd?
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‘De bomen gaan dit 
niet overleven als je dit 

“traditioneel” doet’

‘De fietser 
blijft ook op 
de weg dus 

onduidelijkheid’

‘Het fietspad gaat ten 
kosten van groen’

‘Snelheid gaat omhoog 
als de fietser weg is, 
scheiden heeft dus 
geen meerwaarde’

‘Beeld van de Haarsekade 
verandert wel erg sterk, 

dat hoeft niet’ 

‘De fietsers i.c.m. 
de voetganger 

in het midden is 
gevaarlijk’ 

enkele reacties
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Tijdens het online ontwerpatelier 
op 25 november zijn de scenario’s 
besproken met ruim dertig 
aanwonenden.	Gaan	we	een	fietsstraat	
maken,	of	houden	we	fiets	en	auto	
gecombineerd en richten we de straat 
hier beter op in? Komt er een pad in de 
middenberm,	of	voegen	we	juist	meer	
groen	toe?	Vooraf	is	stilgestaan	bij	de	
randvoorwaarden en ontwerpkeuzes: 

Zaken die altijd zouden moeten 
gebeuren:
-Verbeteren	fietsveiligheid
-toevoegen snelheidsremmende 
maatregelen 
-De middenberm moet groen blijven
-Ten noorden van A15 de stoep door 
laten lopen

Zaken die gewenst zijn, maar niet 
kunnen:
-Niet al het vrachtverkeer kan worden 
geweerd,	zwaar	en	doorgaand	
vrachtverkeer wel
-extra parkeerruimte invoegen

Resultaten 
online ontwerpatelier
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De online poll toont de reacties van 
de bewoners per scenario. Scenario 
twee krijgt de meeste postitieve 
reacties. Hierin wordt de groene 
middenberm breder en komen er 
aan de randen parkeervakken. Verder 
wordt gewaardeerd dat de wegen 
smaller	zijn,	zodat	het	verkeer	wordt	
geremd. Fietsers krijgen er een eigen 
strook en parkeren zit er niet meer in 
de weg. Er moeten echter wel genoeg 
parkeerplaatsen	blijven,	aldus	het	
merendeel van de aanwezigen.

Welk scenario heeft uw voorkeur?

1 27% voorkeur

2 72% voorkeur

3 33% voorkeur



Eenrichtingsverkeer

Onderscheidende materialen

Betere scheiding fiets en auto in 
wegindeling, maar met behoud van 
combinatie

Behoudt bomen 
en groenstrook, 

liefst verbreed

Betere 
aanduiding 
waar 
parkeren

Smallere inrichting weg, optisch en/of 
fysiek versmallen

Bouwstenen in beeld

P
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Kansrijke 
bouwstenen 
De	resultaten	op	hoofdlijnen	kunnen	
worden gezien als bouwstenen voor 
voorkeurscenario:

Bij voorkeur behoud van:
-eenrichtingsverkeer op beide 
Haarsekades
-bomen
-breedte huidige groenstrook

Wijzigingen:
-Smallere	inrichting	weg,	optisch	en/of	
fysiek	versmallen
-Betere	scheiding	fiets	en	auto	in	
wegindeling,	maar	met	behoud	van	
combinatie
-Betere aanduiding waar parkeren.
-Gedeelte ten noorden van A15 
voorzien van voetpad
-onderscheidende materialen 
bestrating

Eventueel:
-Bredere groene middenberm
-Parkeren naar middenberm om 
veiligheid	fietser	te	vergroten

Liever geen:
-drempels
-Tweerichtingsverkeer
-verlies parkeerplaatsen
-fietspad	door	groen
-Zitelementen in middenberm i.v.m. 
hangjeugd
-speelplaatsen in middenberm i.v.m. 
gevaar oversteken
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Dit magazine is gemaakt in opdracht 
van de gemeente Gorinchem. Alles 
uit deze rapportage mag worden 
overgenomen mits de bron wordt 
vermeld. Aan de inhoud van dit 
Magazine kunnen geen rechten worden 
ontleend. 
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