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Stedenbouwkundige visie Jan Pieterszoon Coenlaan 
Geachte voorzitter en leden van de commissie ontwikkeling, 

1. 

In 2016 werden de bewoners aan de Jan Pieterszoon Coenlaan door de heer Cor Weel van 
de gemeente Haarlem erop geattendeerd dat in het kader van de wet op de geluidshinder er 
plannen in voorbereiding waren voor het mogelijk plaatsen van geluidschermen langs het 
spoor.  

Uit de door de gemeente gehouden enquête bleek dat geen enkele bewoner behoefte heeft 
aan plaatsing van geluidschermen. Een werkgroep bestaande uit bewoners van de Jan 
Pieterszoon Coenlaan heeft nader onderzoek gedaan naar de consequenties van plaatsing 
van geluidsschermen. De bevindingen van de werkgroep zijn aangeboden aan de gemeente.  

De heer Weel heeft vervolgens een stedenbouwkundig bureau opdracht gegeven om een 
visie te ontwikkelen met betrekking tot maatregelen aangaande de geluidshinder van het 
treinverkeer voor de bewoners van woonwijk de Krim.  

In het visierapport zijn de gevolgen voor de leefomgeving zowel vanuit het perspectief van 
de wijk als vanuit het perspectief van de treinreiziger goed in kaart gebracht. Uit het rapport 
blijkt duidelijk dat plaatsing van geluidsschermen zeer ongewenst is en ook niet nodig.  

2. 

Namens de bewoners van de Jan Pieterszoon Coenlaan en ook namens wijkraad de Krim 
willen wij de gemeente bedanken voor haar inzet. Wij adviseren de commissie ontwikkeling 
om akkoord te gaan met deze stedenbouwkundige visie. 

De gemeente Haarlem kan het stedenbouwkundige rapport aanbieden aan Prorail, zodat die 
de saneringsplannen voor de geluidshinder van het spoor op dit punt kan aanpassen. 

3. 

Onze participatie als burger, om als werkgroep mee te werken aan het maken van plannen 
voor de stad, is zeer goed bevallen.  

Zoals u weet lopen er meer plannen in Haarlem Noord. Ik roep u dan ook op om de 
samenwerking met ons te blijven opzoeken, zodat we samen tot goede en goed doordachte 
plannen kunnen komen. 

 

Dank u voor de geboden inspreektijd. 

Rob van Looveren  
Namens de bewoners van de Jan Pieterszoon Coenlaan en wijkraad de Krim 

 


