
De Roos 
is BOOS! 

Géén tunnel 
door het Spaarne

Gooi ons geld 
niet in het water



De Provincie en de Gemeente Haarlem willen al jaren een 
bustunnel voor de Zuidtangent om zo “hoogwaardig open-
baar vervoer” in de regio te bevorderen. Haarlem is niet 
gebouwd op grote verkeersstromen door de stad. Diverse 
studies en inspraakprocedures werden doorlopen. Een 
dure studie concludeerde in 2007 dat eigenlijk alleen een 
lange ‘metro’ tunnel onder de stad een oplossing zou kun-
nen zijn. Voorlopig lijkt Haarlem daarvoor nog niet rijp. De 
participatiegroep Rozenprieel heeft de Zuidtangentdiscus-
sie de afgelopen jaren gevolgd en kent de argumenten.
 
Intussen duiken er nu compromisvoorstellen op om dan 
maar een tunnel door het Zuider Buiten Spaarne aan te leg-
gen. Zo’n tunnel lost echter het probleem niet op. Bewo-
ners van De Kamp beleefden eerder al deze nachtmerrie 
toen de gemeente opperde om daar huizen te slopen om 
plaats te maken voor een tunneluitgang. Hevige protesten 
van de bewoners zorgden er uiteindelijk voor dat dat plan 
vooralsnog in de prullenbak is beland.
 
De waanzin is echter nog niet voorbij. Ambtenaren van de 
gemeente Haarlem blijken nu al wekenlang in het geheim 
te werken aan weer een halfbakken plan voor een tunnel, 
nu door het Zuider Buiten Spaarne (zie krantenknipsels).
 
Tussen het Spaarne en de weg moet een half-open busbak 
komen, iets ten noorden van de Linschotenstraat tot de 
Turfmarkt. De Langebrug (Verfroller) komt een heel stuk 
zuidelijker in onze wijk te liggen. Een stuk van het Spaarne 
wordt waarschijnlijk gedempt. Het Zuider Buiten Spaarne 
wordt deels een doorgaande tweebaansweg met daarnaast 
een tweebaans tunnel.
 
De bewoners van het Rozenprieel is niks gevraagd. De 
plannen zijn in het geheim gemaakt. Dit prestigeproject 
dreigt nu in onze wijk te worden gedumpt.
 
De gemeente wil  ineens heel snel beslissen. 

Maar wij zijn tegen!
 
De Participatiegroep Rozenprieel heeft om opheldering 
gevraagd aan de burgemeester en de wethouders 
(zie www.rozenprieel.nl). We willen openheid van zaken!
 
Een bustunnel door het Spaarne is een slecht idee:
 
• Het plan is in het geheim gesmeed, de bewoners       
 is niets gevraagd;
•  De kop van onze wijk wordt een verkeersplein;
•  De tunnelbak slaat een kloof tussen onze wijk en          
 het centrum;
•  Een grote tunnelmond is lelijk en gevaarlijk;
• Het karakteristieke Spaarnebeeld wordt ernstig   
 aangetast;
• De woonboten moeten weg;
• Er moet geheid worden bij toch al kwetsbare               
 funderingen;
•   Huizen verminderen in waarde;
•   We zitten jarenlang in een bouwput;
•   De tunnel lost niks op: de Zuidtangent staat in de stad      
	 in	de	file,	en	dat	blijft	zo;
•  We willen juist minder verkeer in onze wijk, op de 
 Kampersingel en de Kampervest.
 
Een bustunnel is extreem duur – tenminste 300 miljoen 
euro zegt de Gemeente, maar dat wordt vast veel meer. 
Geld dat Haarlem beter kan besteden aan de wijken!
 

Gooi ons belastinggeld niet in het water! 
Geen tunnel in het Spaarne!

 

Bent u net als het ABC tegen dit plan?

Hang als protest de achterkant van 
deze Rooskleurig voor uw raam!
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9 Deze noodeditie van de Rooskleurig 
is een initiatief van het ABC Rozenprieel

Wat is het ABC Rozenprieel?
Het ABC staat voor Actief Bewoners Comité. Het bestaat uit 
actieve leden van de Participatiegroep Rozenprieel en de di-
verse Wijkcontractgroepen.

Het ABC Rozenprieel wil namens de wijkbewoners de belangen 
behartigen van de wijk, We zijn een belangrijke partner in de 
wijkcontracten van het Rozenprieel.

Hebt u vragen of wilt u zaken onder de aandacht brengen die 
in het belang zijn van onze wijk? Neem dan contact op met het 
ABC Rozenprieel via info@rozenprieel.nl

Het ABC Rozenprieel is er voor u!

Leden van het ABC
Annette Kroes  Voorzitter, werkgroeplid GGRG
Jessica Hake  Secretaris
Maarten Pieter Schinkel  Gemeentezaken
Martijn Beerthuizen Parkeren, Veiligheid, Ondernemers i/d Roos
Anke Brinkman Kunst en Kultuur, Schoon en Heel, GGRG
Rolf Baron  Aanpak pleinen, GGRG
Joost Mulder Kunst en Cultuur

Geheim tunnelplan van de gemeente bedreigt het Rozenprieel!
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Voorbehoud. De hier in tekst en beeld geschetste mogelijke consequenties 
van een Zuider Buiten Spaarne tunnelvariant kunnen afwijken van het 
ambtelijke advies, maar dat is voor ons geheim gebleven. Meerdere bron-
nen hebben onze vermoedens echter op belangrijke punten bevestigd.
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