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inleiding
voorwoord

in dit rapport zijn de uitkomsten van een onderzoek 
naar een aantal belangrijke onderdelen van het ste-
delijke frame van haarlem vastgelegd en beschreven. 
het betreft  een onderzoek naar de werking van een 
aantal publieke ruimtelijke assen in de stad en grens-
gebieden aan de rand van de stad, waarvan we wilde 
weten hoe zij de stad in delen en in zijn geheel van 
verbindingen, hechting en toegankelijkheid voorzien. 
daarnaast is onderzocht in hoeverre deze assen en 
grenzen het geheel aan belangrijke interne en externe 
anchor points van de stad op een juiste wijze, in 
verhouding tot hun functie, met destad en met elkaar 
verbind en toegankelijk maakt.

dit onderzoek is er een uit een lange reeks van kleine 
en grotere onderzoeken naar het functioneren van het 
stedelijk frame en de stedelijke anchor points, binnen 
de hvamsterdam en de TUdelft, van de afgelopen 8 
jaar. dit specifieke onderzoek is uitgevoerd door jonge 
professionals die hun msc studie afronden aan de 
TUdelft afdeling Urbanism. 

inleiding

de verbindende en hechtende betekenis van het pub-
lieke domein, het stelsel van straten, stegen, boule-
vard ect en pleinen door ons gedefinieerd als stedelijk 
frame, is van groot belang voor de wijze waarop 
bezoekers en bewoners van de stad hun weg kunnen 
vinden in de stad en daarmee een effectief gebruik 
van de stad kunnen maken. hoe vanzelfsprekender 
dat gebruik is hoe beter publieke maar met name 
private investeringen, tbv sociale en economische 
voorzieningen, bedrijven en instituten hun positie in 
de stad kunnen vinden en renderen. 

het is voor het begrip van het onderzoek noodzakelijk 
dat ik iets meer info geef over de door ons gebruikte 
begrippen zoals frame en anchor point, de achter-
gronden van de methodiek, de instrumenten en de 
kaders ervan.

“flows en places”

het gaat in steden om bewegen“flows”, verplaats-
ingen en plekken die er toe doen “places”, om infra-
structuur en bestemmingen, om straten en anchor 
points, om de context waar we ons bevinden en het 
waarom daarvan. ondanks het feit dat bewegen en 
verplaatsen, dank zij onze leisure cultuur, voor vele 
een doel in zich is geworden is het bereiken van de 
bestemmingen voor de meerderheid nog steeds het 
uiteindelijke doel. de bewegingen die we in routes 
“circuits” uitzetten zijn een middel met als doel voor 
korte of langere tijd ergens te verblijven. het “cir-
cuit” is de fysieke werkelijkheid die onze persoonlijke 
economische behoefte en sociale relaties combineert 
en integreert. 

het stedelijk frame bied, door collectieve gelijktij-
digheid en dichtheid op circuits en plekken, een basis 
voor sociaaleconomische investeringen. het publieke 
domein is als collectieve investering de “hardware” 
van de stad, de bestemmingen en circuits, vanuit in 
hoofdzaak private investering, een soort software.

in het door ir. k. buurmans ontwikkelde “fpcmodel”, 
frame-pattern-circuit model, word een causaal 
verband tussen de drie aspecten gelegd en dat bied 
de mogelijkheid door analyse de problematiek van 
steden te onderzoeken en vast te stellen terwijl het 
basis van de aangegeven onderzoek thema’s ook 
duidelijk maakt waar de oplossingen gevonden 
kunnen worden. het fpcmodel  functioneert als een 
kader waarbinnen de vele analyse & ontwerp instru-
menten die wij en andere professionals gebruiken 
gepositioneerd kunnen worden.

het is daarmee voor iedere onderzoeker en ontwerper 
duidelijke wat de prestatie en het product van een 
instrument is. een aantal van de aangegeven instru-
menten zijn door ons de laatste jaren ontwikkeld 
en veelvuldig in allerlei situaties en casus toegepast 
en getoetst. we gebruiken in onze r&d projecten 
dat instrumentele schema als een methodiek en we 
vergelijken op basis daarvan diverse stedelijke proble-
men en gebieden. 

sTedelijke viTaliTeiT

de essentie van een vitale stad is de fit tussen het sys-
teem van verplaatsen en verblijven, tussen het fysieke 
systeem dat door zijn verbondenheid als een goed 
stedelijke “frame” werkt en het economische systeem 
dat door zijn levendigheid als een goed stedelijk 
systeem van anchor points als “pattern” werkt. het 
bied daarmee de mogelijkheid voor identificatie van 
gebieden, gekoppeld aan individuele en collectieve 
“circuit” en het geeft een kader voor sociale samen-
hang en stedelijke kwaliteit. de fit tussen het frame 
en de anchor points van de stad voeden het ruimtelijk 
geheugen van de gebruiker en de kwalitatieve inhoud 
van hun cognitieve kaart. die kaart is een persoon-
lijke TomTom die ons de informatie geeft zodat we 
kunnen anticiperen op hetgeen we willen doen in die 
stedelijke ruimte, binnen de tijdskaders die we er voor 
inplannen, ons tijd-ruimte budget.

fig. fpc model k buurmans
fig. schema relatie fpc, analyse thema en 
instrumenten
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De door ons ontwikkelde 1-2-3e orde frame analyse is 
gebaseerd op inzichten vanuit de cognitive psycholo-
gie, maar is op een eenvoudige wijze te begrijpen als 
we ons realiseren hoe wij iemand die de weg vraagt 
daarmee helpen. Meestal komt het er op neer dat we 
dat uitleggen aan de hand van: gewoon recht door 
en bij de tweede afslag links en daarna derde straat 
rechts. De essentie ervan is dat gewoon rechtdoor 
betekend dat er geen beslissing genomen hoeft te 
worden terwijl dat bij elke andere aanwijzing wel het 
geval is. Als het te complex word, er teveel richt-
ingsverandering zijn, besluiten we de uitleg met de 
opmerking “vraagt u het daar nog maar even verder”. 
In het totaal ongeveer drie aanwijzingen. Ons ruimteli-
jk geheugen registreert deze beweging op basis van 
de beslissingen die we nemen en plaatst het in onze 
cognitieve kaart.

Een goede hechting betekend dat er veel gebruiks 
mogelijkheden zijn binnen die drie stappen vanaf 
een adres, plek of anchor point. Dat heeft te maken 
met het eerder vermelde feit dat we in historische 
steden zoals Amsterdam te maken hebben met een 
parallel stedelijk frame waarin meerdere verbindingen 
liggen tussen twee of meer punten van bestemming. 
Tegelijk zien we dat het netwerk van dit soort steden 

gunstig is voor het dagelijks gebruik en het maken van 
circuits in de stad. Diverse bestemmingen en anchor 
points hebben daardoor een plaats in die persoonlijke 
kleine en grote circuits van gebruikers.

Plekken in de stad worden belangrijk omdat ze vanuit 
een groot aantal adressen in het frame binnen 1a2 
stappen te bereiken zijn, daar ontlenen ze ook hun 
investerings potentie aan en hun rol als anchor point. 
Indien tussen pleinen, parken, centra en andere 
anchor points van de stad een 1e of 2e orde hechting 
bestaat en het frame een parallel kwaliteit heeft waar

ANCHOR POINTS

Achor points zijn concentraties van publiek-private 
programma’s en-of publieke ruimten en tegelijk 
ruimtelijke orientatiepunten, “landmarks” van wegen 
verschillende fysieke kenmerken. Het zijn relevante 
ontmoetingplekken voor grote groepen gebruikers 
van de stad. Opvallende of historisch bijzondere 
elementen, “landmarks” hebben vrijwel altijd een 
initiërende en|of toegevoegde waarde daarbij.

Om te begrijpen welke rol anchor points kunnen 
hebben en hoe we ze kwalitatief moeten beoordelen 
is het nodig ze op basis van hun kenmerken volgens 
belangrijkheid in te delen, naar;1) ligging in de stad, 
wijk of buurt, intern of extern; 2) rol, locaal of globaal; 

of collectief; 5) eigendom, publiek privaat of beide. 
Dit kan meteen een legenda zijn voor vergelijking in 
onderzoek en ontwerp. 

Dit betekent dat een voetbal club afhankelijk van zijn 

of een publiek privaat, extern, globaal, generiek, col-
lectief anchor point kan zijn. Het bepaald het verschil 
tussen een buurt clubje en Ajax. Het zelfde geld voor 
de buurt muziek vereniging of het stads theater, voor 
een buurt pleintje en het stadhuisplein. 

Er zijn vele plekken in de stad die als een anchor point 
zouden kunnen werken. Maar niet elke plek die het 
kan zijn wordt het en functioneert ook als zodanig. 
Mooie bijzondere gebieden die niet goed verbonden 
zijn met het stedelijk weefsel kun¬nen misschien wel 
heel interessant zijn maar hooguit voor een kleine 
groep bezoekers die het toevallig weten te vin¬den. 
Als we dat willen veranderen moet het gebied beter 
aangesloten worden op de stad. Maar sommige 
plekken kunnen ook een andere rol hebben, denk 
maar aan geheime speel- en hangplekken van jeugd 
groepen en bendes, of bijzondere plekken voor 

door er vele mogelijkheden zijn om die plekken te 

bereiken zal dat een vitaal geheel zijn. Het zal duidelijk 
zijn dat een hechting met 3 of meer richtingsverand-
eringen daardoor onvoldoende fysieke voorwaarde 
schept voor een goede sociale en economische 
investering.

Zowel een slechte onvolledige cognitieve kaart als een 
slecht gehecht en ontoegankelijk stedelijke frame zal 
de gebruiker hinderen bij het uitvoeren van zijn|haar 
sociaal economische programma en activiteiten in de 
stad. En daarmee een regelrechte bedreiging zijn voor 
de stedelijke vitaliteit van die stad of de afzonderlijke 
gebieden.

natuurliefhebbers en vogelspotters.  

Met andere woorden, er zijn in principe heel veel 
an¬choir points, slechts een klein deel is dat voor 
vrijwel alle bewoners van de stad. Dat zijn de gener-
ieke anchorpoints, deze komen voor in het ruimtelijke 
geheugen, de cognitieve kaart van de meeste bewon-
ers.

Gebruikers kunnen verdeeld worden in vier cat-
egorieën: 1) gebruikers die uit de directe omgeving 
komen en het anchor point bezoeken; 2) gebruikers 
die uit andere delen van de stad komen en het anchor 
point bezoeken; 3) gebruikers die van buiten de stad 
komen en het anchor point bezoeken; 4) gebruikers 
die van buiten Nederland en/of Europa komen en het 
anchor point bezoeken.

Afhankelijk van de positie in het stedelijk frame, hun 
programma en activiteiten kunnen anchor points in 
alle vier gebruikscategorieën een rol spelen of speci-

Hoe meer mensen een anchor 
point be¬zoeken hoe belangrijker het is. Amsterdam 
heeft bij voorbeeld jaarlijks 11 miljoen bezoekers, 
waarvan 6 miljoen dagbezoekers -5 miljoen Ned-
erlanders en 900.000 Buitenlanders- en 5 miljoen 
verblijfbezoekers -500.000 Nederlanders en 4,4 
miljoen Buitenlanders. Die touristen hebben meestal 
thuis al een “circuit” uitgezet voor hun bezoek aan 
Europa met daarin in een “tijd-ruimte “ budget, een 
plan voor hun bezoek aan Nederland en Amsterdam. 
In dat “tijd-ruimte budget worden bestem¬mingen 
opgenomen die op een of andere manier tot de belan-
grijke identiteiten “iconen” behoren van ons land en 
de stad Amsterdam. 

Toeristenorganisaties van steden maken bewust 
gebruik van dit proces van anticipatie in tijd-ruimte en 
propageren bepaalde anchor points om toeristen  

Parallel frame en hechting van het frame 
in stappen.
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een referentiepunt te geven in de stad, te begeleiden 
en te faciliteren met infor matie over mooie verblijfs 
ruimten en activiteiten in het publieke domein die 
toegesneden zijn op die doelgroep. dit functioneert 
dus op een mondiale schaal, op de schaal van de stad 
praten we over andere gebieden die een begrip zijn 
voor de bewoners zelf zoals de markten.  een anchor-
point kan dus door alle vier de categorieën bezocht 
worden of slechts door de eerste categorie de directe 

omwonenden. daar tegenover kan het concertge-
bouworkest zich verheugen in een grote faam, het is 
wereld beroemd vanwege zijn solisten, de program-
ma’s, en dirigenten. een dergelijk anchor point heeft 
een veel groter territorium nodig als sociaal draagvlak 
voor zijn recht van bestaan, zijn economie. 

gezien de vele bezoekers uit alle windstreken blijkt 
dat ook zo te zijn. ze zijn te vinden tot op een afstand 
van 1,5 uur, vanuit het zuiden van friesland tot over 
de grens met belgië. een territorium met minimaal 
10.000.000 inwoners als draagvlak voor dat anchor 
point. dat laatste trekt een wissel op de verbindingen 
die bezoek mogelijk maken. en dan hebben we het 
alleen over die mooie veelal sociale anchor points 
en niet over de economische zoals internationale 
berijventerreinen en dergelijke waar vele mensen hun 
geld verdienen.

onderzoek lecToraaT mi(d)r

zowel bij de hvamsterdam als de TUdelft zal verder 
onderzoek worden verricht naar de relaties tussen 
frame –het stedelijke netwerk, pattern –met name de 
anchor points, en circuits – de wijze waarop gebrui-
kers van de stad zich bewegen in de stad, de stedelijke 
flows en logistiek. op de hvamsterdam is het een 
belangrijk onderdeel van de kenniskring van het lec-
toraat, mi(d)r, meervoudig intensief (duurzaam) ruim-
tegebruik. het thema stedelijke vitaliteit is daarin een 
belangrijk onderwerp, ook ten aanzien van bedrijven 
terreinen en grootstedelijke programma’s. naast de 
vele projecten die daarbinnen worden geïnitieerd  en 
uitgevoerd, heeft de hvamsterdam een tweetal lab’s 
ingericht die zich bezig houden met de ontwik

maar ook sociaal economisch. de behoefte aan ruim-
telijk samenhang en sociaal economische integraliteit 
is aan de orde van de dag door alle schaalniveaus van 
onze samenleving. het ontwikkelen van die ruim-
telijke samenhang welke het sociaal economische 
gebruik van de stad zijn noodzakelijke synergie en 
vitaliteit teruggeeft is een van de belangrijke opgave 
voor de komende decennia. ons onderzoek naar de 
hechting van stadsgrenzen en binnen stedelijke stad-
sassen kan een bijdrage te leveren aan deze opgave.

Uit ons onderzoek blijkt dat vele steden mede dankzij 
hun ruimtebeslag voor mobiliteit en fragmentatie 
vrijwel geen relatie meer onderhouden met het 
omliggende landschap, laat staan dat de verbinding-
en die er wel zijn nog een dragende identiteit kunnen 
hebben in het stedelijke gebied zelf. met name dat 
laatste leid er toe dat het erg moeilijk is stedelijke 
assen en stadstraten van een identiteit te voorzien die 
verder gaat dan de functionele betekenis van het ele-
ment als vervoersruimte. 

in het voorliggende onderzoek is de hechting, verbon-
denheid, bereikbaarheid en toegankelijkheid van de 
stad onderzocht vanuit de vier grenzen van de stad en 
een aantal stadsassen die als belangrijke drager van 
het stedelijke netwerk worden beschouwd. Tevens is 
onderzocht hoe deze infrastructurele elementen zich 
verhouden tot belangrijke bestemmingen binnen 
buiten de stad, de anchor points.  in een dergelijk 
onderzoek kunnen een groot aantal vragen worden 
gesteld, een aantal zijn hieronder genoemd:  

- op welke wijze is de stad haarlem met het omliggen-
de landschap verbonden, gehecht
- welke straten en stadsassen vervullen daarin een 
belangrijke rol 
- hoe bereikbaar en toegankelijk is het omliggende 
landschap van uit de stad
- welke verbindingen hebben deze stadstraten en 
assen in het omliggende landschap met de daar aan-
wezige anchor points 
- hoe bereikbaar en toegankelijk is de stad vanuit het 
omliggende landschap
- welke verbindingen hebben deze stadstraten en 

keling van nieuw r&d instrumentarium dat gebruikt 
kan worden voor verdere professionalisering van 
vakgenoten en geïnteresseerden. 

het spader lab, spatial decision room, een soort 
kraamkamer en “pressure cooker” voor evaluatie,  
stads analyse en ontwerp en het bepalen van stedeli-
jke ontwikkelings strategieën. het gps lab, global 
positioning system, voor “realtime” gebruiks onder-
zoek in stedelijke gebieden. beide lab’s worden zowel 
binnen als buiten de hvamsterdam ingezet voor r&d, 
als voor ontwikkeling en uitvoering  van onderzoek, 
onder begeleiding van ons team, door anderen ten 
behoeve van hun eigen expertise, kennisuitwisseling 
en professignalisatie.

projecT haarlem

in een eerdere periode dit jaar is door de hvamster-
dam, in samenwerking met de dienst stedenbouw en 
de stadsarchitect van haarlem, een integraal ontwerp 
project geïnitieerd naar de rol, positie en versterking 
van stedelijke anchor points in haarlem. het betref-
fende rapport daarover zal een dezer weken uitko-
men.

onderzoek sTadsgrenzen en sTadsassen

onze steden hebben zich gedurende de laatste 60 jaar 
enorm uitgebreid, in sommige gevallen zelf vertien-
voudigd in oppervlakte. Tegelijk heeft er zich een 
enorme verdunning van het ruimtegebruik in privaat 
en publiek domein voorgedaan. de toename van 
de mobiliteit en de wijze van bouwen middels open 
bouwblokken heeft de compositie van de europese 
stad met zijn van oud her gesloten bouwblokken en 
geconcentreerde publieke ruimte ingrijpend veran-
derd. 

rUimTelijke fragmenTaTie en sociaal econo-
misch idenTiTeiTsverlies

de ruimtelijke samenhang van stad en landschap is 
daardoor voor een groot deel verloren gegaan, de 
stad is gefragmenteerd niet alleen fysiek ruimtelijk 

assen met anchor points die in het stedelijke 

gebied liggen 
- hoe bereikbaar en toegankelijk zijn de afzonderlijke 
delen van de stad vanuit zijn grenzen en stadassen
- hoe zijn deze straten en stadsassen verbonden met 
in-externe anchor points
- hoe word de inter-relatie van die anchor points door 
de stadstraten en assen gefaciliteerd 

dit onderzoek is een belangrijke  schakel in het 
opbouwen van een fysiek ruimtelijke “data base” 
die, naar wij hebben ervaren, een grote bijdrage kan 
leveren aan het ontwikkelen van inzichten in stedeli-
jke frame’s en anchor points. in een eerdere periode 
dit jaar is door de hvamsterdam, in samenwerking 
met de dienst stedenbouw en de stadsarchitect van 
haarlem, een integraal ontwerp project geïnitieerd 
naar de rol, positie en versterking van stedelijke 
anchor points in haarlem. het betreffende rapport 
daarover zal eerstdaags verschijnen. vervolg onder-
zoek en uitbreiding van de data base met aanvullende 
analyses is wenselijk en nodig. 

wij hebben reeds in een groot aantal steden, zowel 
nationaal als internationaal, onderzoek gedaan naar 
de vitale interactie tussen de sociaaleconomische 
betekenis van anchor point en de fysiek ruimtelijke 
kwaliteit van stedelijke frame systemen. in de liter-
atuur opgave staan een aantal van onze publicaties 
vermeld. het is onze ambitie dit verder uit te breiden 
en het r&d instrumentarium verder te ontwikkelen en 
te innoveren.

dit onderzoek was mogelijk dankzij een financiële 
bijdrage van de stad haarlem, waarvoor ik de stad 
graag wil bedanken. daarnaast wil ik mijn studenten 
bedanken voor hun uitstekende werk.

ir. peter de bois
lector mi(d)r hvamsterdam



onderzoekers: jeroen van den heuvel & michael van lievenoogen123anchor poinTs

functionele anchor points haarlem (punten, lijnen en vlakken)

overzichT inTerne & exTerne anchor 
poinTs

op deze kaart zijn zowel de interne als de 
externe anchor points te zien. wat opvalt is 
het grote schaalverschil tussen beiden soorten 
anchor points. Ten westen en ten oosten liggen 
grote externe anchor points en daartussen in 
de stad liggen de interne anchor points. 
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Hoogovens
Beverwijk
Alkmaar

IJmuiden

Lisse

Aalsmeer

Amstelveen

Zandvoort

anchor poinTs
relaTie anchor poinTs & de zUidgrens

de zuidgrens van de stad raakt de meeste 
externe anchor points goed met uitzondering 
van spaarnwoude, spaarndam en  de havens 
amsterdam west. het netwerk dat gekoppeld 
is aan de zuidgrens heeft dus een westelijke 
oriëntatie. het netwerk van de zuidgrens raakt 
beduidend meer als het netwerk van de westg-
rens dat eenzelfde oriëntatie heeft. het goede 
bereik geldt ook voor de interne anchor points 
die vrijwel allemaal goed worden geraakt door 
het netwerk. 

Hoogovens
Beverwijk
Alkmaar

IJmuiden

Lisse

Aalsmeer

Amstelveen

Zandvoort

Hoogovens
Beverwijk
Alkmaar

IJmuiden

Lisse

Aalsmeer

Amstelveen

Zandvoort

de zuidgrens en de  interne  anchor points in het 
centrum
1:50.000

de zuidgrens en de interne  anchor points 
1:75.000

Totaalbeeld
relatie externe achor points & de zuidgrens 
1:75.000
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relaTie anchor poinTs & wesTgrens

de westgrens van de stad raakt vooral het 
externe anchor point zuid kennemerland. 
dit is op zich ook wel logisch aangezien deze 
grens vlakbij ligt. de manier waarop de grens 
raakt met dit anchor point is overigens slecht; 
lijnen lopen erlangs maar kruisen de grens niet. 
ijmuiden en hoogovens worden ook geraakt 
maar alleen omdat ze ook ten westen van de 
stad liggen. alle externe anchor points ten 
oosten van de stad worden niet geraakt en 
er kan dus gesteld worden dat het bereik van 
het netwerk slecht is. dit geldt ook voor de 
externe anchor points. vooral de anchor points 
ten oosten en ten zuidoosten worden slecht 
geraakt. 

Hoogovens
Beverwijk
Alkmaar

Spaarndam

IJmuiden

Lisse

Hoogovens
Beverwijk
Alkmaar

Spaarndam

IJmuiden

Lisse

Hoogovens
Beverwijk
Alkmaar

Spaarndam

IJmuiden

Lisse

de westgrens en de  interne  anchor points in het 
centrum
1:50.000

de westgrens en de interne  anchor points
1:75.000

Totaalbeeld
relatie externe achor points & de westgrens 
1:75.000

zuid-kennemerland

ijmuiden

hoogovens

zuid-kennemerland

ijmuiden

hoogovens

zuid-kennemerland

ijmuiden

hoogovens
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relaTie anchor poinTs & oosTgrens

de oostgrens van de stad heeft een goede 
relatie met de meeste externe anchor points; 
zuid-kennemerland, ijmuiden, zandvoort. de 
havens van amsterdam west en hoogovens zijn 
ook bereikbaar via de snelweg en spaarndam 
sluit ook aan op het netwerk. de enige uitzon-
dering is spaarnwoude.
ook de relatie met de interne anchor points is 
goed. alle interne ankerpunten worden geraakt 
door het netwerk vanuit het oosten gezien erg 
uitgebreid is.

Hoogovens
Beverwijk
Alkmaar

Spaarndam

IJmuiden

Lisse

Aalsmeer

Amsterdam
Utrecht

Amsterdam
Amsterdam havens west

Zandvoort

Hoogovens
Beverwijk
Alkmaar

Spaarndam

IJmuiden

Lisse

Aalsmeer

Amsterdam
Utrecht

Amsterdam
Amsterdam havens west

Zandvoort

Hoogovens
Beverwijk
Alkmaar

Spaarndam

IJmuiden

Lisse

Aalsmeer

Amsterdam
Utrecht

Amsterdam
Amsterdam havens west

Zandvoort

de oostgrens en de  interne  anchor points in het 
centrum
1:50.000

de oostgrens en de interne  anchor points
1:75.000

Totaalbeeld
relatie externe achor points & de oostgrens 
1:75.000

zuid-kennemerland

ijmuiden

hoogovens

zandvoort

amsterdam west

spaarndam

spaarnwoude
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relaTie anchor poinTs & prins 
bernhardlaan en amerikaweg

de prins bernhardlaan en de amerikaweg 
hebben niet zo veel relatie met de externe 
anchor points. zuid-kennemerland, bijvoor-
beeld heeft maar een enkele hit en de havens 
van amsterdam west en de hoogovens zijn 
alleen via de snelweg bereikbaar, waar vooral 
de a9 filegevoelig is.
de interne anchor points worden een stuk 
beter geraakt. de meeste anchor points worden 
geraakt door het netwerk, waarbij de enige 
uitzonderingen zijn de anchor points die in het 
noord-oosten van de stad liggen. het bereik 
van het netwerk wordt hier duidelijk een stuk 
minder.

Alkmaar
Den Helder

Spaarndam

Lisse

Aalsmeer

Amsterdam
Utrecht

Amstelveen

Amsterdam
Amsterdam havens west

Alkmaar
Den Helder

Spaarndam

Lisse

Aalsmeer

Amsterdam
Utrecht

Amstelveen

Amsterdam
Amsterdam havens west

Alkmaar
Den Helder

Spaarndam

Lisse

Aalsmeer

Amsterdam
Utrecht

Amstelveen

Amsterdam
Amsterdam havens west

de prins bernhardlaan, de amerikaweg(rode lijn)  
en de  interne  anchor points in het centrum
1:50.000

de prins bernhardlaan, de amerikaweg en de 
interne  anchor points 
1:75.000

Totaalbeeld
relatie externe achor points & de prins bernhardlaan en de 
amerikaweg
1:75.000

zuid-kennemerland

ijmuiden

hoogovens

zandvoort

amsterdam west

spaarndam

spaarnwoude

prins bernhardlaan en ameri-
kaweg
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lokale & globale anchor poinTs  [schaal] 

de anchor points in haarlem kunnen function-
eren op lokaal niveau, waar zij gebruikt worden 
voornamelijk door de bewoners van een deel 
van de stad of op globaal niveau, waarbij zij een 
groter gebied van inwoners dekken.
de lokale punten liggen goed verspreid over 
de stad, maar zijn bijna nergens gehecht aan 
de westrand, daar waar zich de verbinding naar 
noord en zuid bevindt. ook de globale punten, 
zoals de ziekenhuizen en musea zijn vooral te 
vinden langs de spaarne, aan de oostzijde van 
haarlem. 
om op globaal niveau ook maximaal te kunnen 
functioneren moeten deze anchor points goed 
verbonden zijn met vooral de hoofdwegen die 
door de regio lopen. de korte straten in het 
centrum en de vele kruisingen maken dit deel 
van de stad niet beter bereikbaar, maar zorgen 
eerder voor een ingewikkeld stratenplan. hier-
door kunnen de ancher points moeilijker als 
oriëntatie gebruikt worden.

globale anchor points in het centrum van  
haarlem
1:20.000

beeld lokale interne anchor points
1:35.000

globale interne anchor points in haarlem
1:60.000
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generieke & specifieke anchor poinTs 
[fUncTie]  

generieke anchor points zijn ruimten die 
zomaar in elke willekeurige stad of dorp in 
nederland te vinden zijn, zoals stations, scholen 
en parken. specifieke anchor points hebben 
kenmerken die een plek kunnen onderscheiden 
en hebben daarmee een grotere reikwijdte. het 
is hierbij dus van groot belang dat deze goed in 
het stedelijk netwerk zijn geïntegreerd. 
waar de generieke anchor points verspreid 
in de stad liggen, zijn de specifieke punten in 
het centrum bij de pleinen en winkelstraten te 
vinden. door het ontbreken van goed verbind-
ingswegen in oost-west richting is het centrum 
moeilijk bereikbaar.

specifieke anchor points in het centrum van  
haarlem
1:20.000

beeld generieke interne anchor points
1:35.000

specifieke interne anchor points in haarlem
1:60.000
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pUblieke & privaTe anchor poinTs 
[eigendom]  

het eigendom van een ruimte bepaald in 
hoeverre deze ruimte deel uitmaakt van de stad 
en wie hiervan gebruik kunnen maken. private 
ruimte kunnen, juist doordat deze privaat 
zijn diensten bieden die in het openbaar niet 
mogelijk zijn. echter kunnen zij ook de bewe-
gingsruimte- en mogelijkheden in de stad 
beperken. publieke ruimten kunnen voor de 
gebruikers van de stad dienen als recreatief, of 
functioneel als ontmoetingsplaats of slechts om 
de bestemming te bereiken.
de publieke anchor points liggen gecentreerd 
in het centrum, dit zijn voornamelijk de win-
kelstraten. buiten het centrum zijn veel parken 
te vinden, maar vrijwel overal aan de rand van 
een wijk. daar waar zij aan een directe door-
gaande route van en naar het centrum gekop-
peld liggen, kunnen ze een identificeerbare en 
oriënterende functie krijgen, naast de functie 
als park zelf. een goed voorbeeld is het haar-
lemmerhout, deze ligt aan de zuid-westkant 
van haarlem, aan de rand van een woonwijk. 
enerzijds is dit park snel en eenvoudig te 
bereiken vanuit de woongebieden, anderzijds 
is het verbonden atan een directe route naar 
het centrum.  het burgemeester reinaldapark 
is een voorbeeld van een anchor points dat niet 
goed in het stedelijk netwerk is opgenomen. 
slechts beperkt bereikbaar vanuit de woonge-
bieden en geen relatie naar het centrum, terwijl 
dit hemelsbreed dichtbij is. 
de private ruimten bevinden zich voornamelijk 
in het centrum en laten zich ruimtelijk sterk 
beperken door de barrières in het gebied, zoals 
de spaarne, het spoor en de bolwerken. 

publieke anchorpoints in het centrum van  
haarlem
1:20.000

beeld publieke interne anchor points
1:35.000

private interne anchor points in haarlem
1:60.000

haarlemmerhout

burgemeester reinaldapark
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collecTief & individUele anchor poinTs 
[gebrUik]  

bij gebruik van de anker punten onderscheiden 
we collectief van individueel om aan te geven 
welke ruimten in de stad altijd openbaar als col-
lectief te bezoeken zijn, zoals parken en straten 
en waar een ruimte alleen voor individuen zijn 
ingericht, zoals scholen en ziekenhuizen. 
buiten de gebruikelijk winkelvoorzieningen in 
de centra van de stad en haar buitenwijk, zijn 
veel collectieve anker punten, voornamelijk 
de parken te vinden juist aan de rand van de 
wijken. juist deze publieke ruimtes vormen de 
ontmoetingsplaatsen voor de inwoners van 
haarlem.  in het centrum zijn de winkelstraten, 
zoals de houtstraat, barteljorisstraat en zijl-
straat de ruimtes voor collectief gebruik. deze 
zijn verbonden met elkaar en enkele pleinen, 
maar niet met alle collectieve gebruiksfuncties 
buiten het centrum, waardoor het aantal ver-
bonden circuits in de stad –en dus het bereik 
van de inwoners en bezoekers van haarlem- 
niet optimaal wordt benut.
het individueel gebruik van de anker punten 
in het centrum van haarlem is geconcentreerd 
rond de winkelstraten, maar buiten het cen-
trum liggen ze willekeurig in het frame van de 
stad. hiermee wordt de verbindende functie 
van het stedelijk netwerk niet gebruikt. de 
keuzemogelijkheden voor inwoners van de 
stad wordt hiermee beperkt en het ontdekken 
van de stad en haar volledige potentie niet 
gestimuleerd.

collectieve & individuele  anchorpoints in het 
centrum van  haarlem
1:20.000

Totaalbeeld collectieve & individuele anchor points
1:35.000

collectieve & individuele interne anchor points
1:60.000
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classificaTie exTerne anchor poinTs

wat opvalt aan de externe anchor points is dat 
ze alleen specifiek en globaal zijn. dit is op zich 
logisch omdat ze allen op enige afstand van 
haarlem liggen. om een dergelijke afstand af 
te leggen moet je een specifiek doel hebben 
om daar te zijn en het object moet een globaal 
‘bereik’ om de aandacht vanuit de omgeving te 
hebben.
verder valt op de verschillen tussen collectieve 
en individuele bestemmingen. het park zuid-
kennemerland en het strand en circuit van 
zandvoort geven mensen een kans om andere 

mensen te ontmoeten, om samen een bepaalde 
beleving te hebben. de havens van amsterdam 
west en de hoogovens daarentegen zijn meer 
individuele bestemmingen. 
de meeste externe ankerpunten liggen ten 
westen of ten oosten van de stad en liggen qua 
bereik niet ongunstig. de enige uitzondering 
hierop zijn de hoogovens die aan de andere 
kant van het noordzeekanaal liggen en die om 
die reden een barrière vormt tussen stad en 
bestemming.

zUid-kennemerland

zandvoorT

hoogovens

a’dam wesT havens
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ijmuiden

velsen zuid

zandvoort

vogelenzang

bennebroek hoofddorp

amsterdam zuid-oost

amsterdam
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ijmuiden

velsen zuid

zandvoort

vogelenzang

bennebroek hoofddorp

amsterdam zuid-oost

amsterdam

oostgrens
analyse 1e & 2e orde
1:35.000

oosTgrens
1e orde 

ondanks de behoorlijke lengte van de oost-
grens is het opvallend dat er relatief weinig 
wegen de grens doorkruisen. het bereik van 
deze wegen kent ook grote verschillen. de 
lijnen zijn lang of veelal juist erg kort. ze zijn 
vaak typerend voor hun functie; de lange lijnen 
zijn de rijkswegen en de korte lijnen blijken 
fijnmazige netwerken van wegen in woonwi-
jken te zijn. de tussenliggende maaswijdte ont-
breekt waardoor er in de eerste orde al grote 
verschillen te zien zijn in de bereikbaarheid van 
de wijken. 
het netwerk van eerste orde lijnen boven de 
spaarne is nauwelijks verbonden met het 
netwerk onder de spaarne. Ter hoogte van de 
noorder buiten spaarne valt er een ‘gat’ tussen 
de twee netwerken. de nieuwe schoterbrug 
bij de noorder buiten spaarne speelt hier dus 
geen rol. de twee netwerken kruisen elkaar op 
twee punten aan de spaarndamseweg. deze 
spaarndamseweg, die langs het water loopt, 
lijkt de enige lange verticale lijn door de stad te 
zijn vanaf de oostgrens.

2e orde 

in de tweede orde is een nog groter verschil 
in bereikbaarheid te zien in de wijken. in 
het noorden vormen het vondelkwartier en 
delftwijk een vliegervormig gebied met een 
zeer fijnmazig netwerk. zeker in het vondelk-
wartier zijn vrijwel alle straten in twee stap-
pen te bereiken vanaf de oostgrens. in het 
middengedeelte van de stad is bijna geen 
netwerk zichtbaar. de tweede orde lijnen staan 
hier  loodrecht op de van de eerste orde lijnen 
en kruisen elkaar niet, waardoor er ook geen 
netwerk ontstaat. het door twee eerste orde 
lijnen ontsloten centrum licht op in de tweede 
orde. in het zuidelijke deel van de oostgrens 
laat het netwerk van tweede orde lijnen weer 
grote gaten zien. dit is te verklaren door de wijk 
die hier aan de oostgrens ligt. deze heeft een 
bloemkoolstructuur en laat daardoor weinig 
verkeer door de grens heen. de grens bestaat 
hier uit een fietspad. hiermee staat de wijk met 
zijn achterzijde naar de grens toe.

ijmuiden

velsen zuid

zandvoort

vogelenzang

bennebroek hoofddorp

amsterdam zuid-oost

amsterdam

ijmuiden

velsen zuid

zandvoort

vogelenzang

bennebroek hoofddorp

amsterdam zuid-oost

amsterdam

het ‘gat’ tussen de netwerken en het verschil in lengte van de wegen
1:25.000

groot verschil in maasgrootte tussen de wijken
1:30.000
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LEGEND

EXAMPLE

Anchor Point 

1st order

Access point

Border

2th order

line crossing not attached 

viaduct 

reach pedestrians (1km/ 4km/h)

reach cycle short (2,5km/10km/h)

reach car (7,5km/30km/h)

1:25 000

REACH inside city(15 min)

reach pedestrians (1,3km/ 5km/h)

reach cycle short (4km/ 15km/h)

reach car (12,5km/50km/h)

REACH outside city(15 min)

LEGEND

EXAMPLE

Anchor Point

1st order

Access point

Border

2th order

line crossing not attached 

viaduct

reach pedestrians (1km/ 4km/h)

reach cycle short (2,5km/10km/h)

reach car (7,5km/30km/h)

1:25 000

REACH inside city(15 min)

reach pedestrians (1,3km/ 5km/h)

reach cycle short (4km/ 15km/h)

reach car (12,5km/50km/h)

REACH outside city(15 min)

ijmuiden

velsen zuid

zandvoort

vogelenzang

bennebroek hoofddorp

amsterdam zuid-oost

amsterdam
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analyse oostgrens
masker
1:35.000

oosTgrens

analyse  oostgrens in combinatie met anchorpoints
1:35.000

anchorpoinTs

veel anchorpoints zijn vanaf de oostgrens te bereiken. 
in het centrum worden de anchorpoints omringd door 
een netwerk, terwijl de anchorpoints buiten het centrum 
vanaf de oostgrens maar op één manier in twee stappen te 
bereiken zijn.

mask

het masker dat over de kaart is gelegd laat het 
gebied zien dat in twee stappen te bereiken 
is vanaf de oostgrens. dit gebied beslaat een 
groot deel van haarlem. dat deze ‘vlek’  zich 
uitstrekt tot aan de westgrens is te danken aan 
de n208 die in de noord-zuid richting langs het 
westen van haarlem loopt. de grootte van het 
gebied dat bereikbaar is vanaf de oostgrens  
hoeft niet iets te zeggen over de mate van 
bereikbaarheid, want die verschilt per wijkdeel 
enorm. door het masker zijn namelijk de lege 
plekken in het netwerk nog beter zichtbaar. het 
laat de wijken zien die wel omsloten zijn maar 
eigenlijk niet worden bereikt.

ijmuiden

velsen zuid

zandvoort

vogelenzang

bennebroek hoofddorp

amsterdam zuid-oost

amsterdam

n208

n208
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ijmuiden

velsen zuid

zandvoort

vogelenzang

bennebroek hoofddorp

amsterdam zuid-oost

amsterdam

analyse oostgrens
gereduceerde 1e & 2e orde 
1:35.000

oosTgrens
1e orde geredUceerd

de gereduceerde eerste orde kaart laat een 
opmerkelijk beeld zien: de lijnen in het zuidelijk 
deel van de grens kleuren rood. dit gedeelte 
van haarlem heet schalwijk en lijkt bij nader 
inzien op een gesloten vesting die is omsloten 
door wateren en de rijksweg. er zijn slechts 
enkele verbindingswegen naar de rest van de 
stad. de oostgrens wordt hier gevormd door 
een fietspad waarvan de aftakkingen ook 
fietspaden zijn en hierdoor in de gereduceerde 
kaart een rood gebied vormen. hier valt de 
bereikbaarheid dus weg. 

naast nog wat korte eerste orde lijnen die rood 
kleuren is er één lange lijn die na reductie niet 
meer toegankelijk is. dat is een fietspad die 
langs de a200 loopt. omdat deze langs de a200 
loopt heeft dat uiteindelijk geen invloed op de 
bereikbaarheid.

2e orde geredUceerd

bij reductie op de tweede orde zien we veel 
lijnen in het centrum rood kleuren. dat gebied 
bevat namelijk veel eenrichtingsverkeerwegen 
en wegen die alleen toegankelijk zijn voor fiets-
ers en voetgangers. dit betekent een beperkte 
bereikbaarheid van het gebied voor auto’s. 
opvallend is ook de wijk zuiderpolder(zie fig. 
rechts), tegen de oostgrens gelegen. deze is 
voor het grootste gedeelte onbereikbaar vanaf 
de oostgrens. het blijkt dat dit deel van de wijk 
op een omslachtige manier te bereiken is vanaf 
westkant van de wijk.

ijmuiden

velsen zuid

zandvoort

vogelenzang

bennebroek hoofddorp

amsterdam zuid-oost

amsterdam

ijmuiden

velsen zuid

zandvoort

vogelenzang

bennebroek hoofddorp

amsterdam zuid-oost

amsterdam

onbereikbaarheid schalwijk
1:25.000

ontoegankelijke wegen in het centrum
1:25.000

zUiderpolder

schalkwijk

a200

schalkwijk
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analyse oostgrens 
gereduceerd kaart + masker
1:35.000

LEGEND

EXAMPLE

Anchor Point 

1st order

Access point

Border

2th order

line crossing not attached 

viaduct 

reach pedestrians (1km/ 4km/h)

reach cycle short (2,5km/10km/h)

reach car (7,5km/30km/h)

1:25 000

REACH inside city(15 min)

reach pedestrians (1,3km/ 5km/h)

reach cycle short (4km/ 15km/h)

reach car (12,5km/50km/h)

REACH outside city(15 min)

ijmuiden

velsen zuid

zandvoort

vogelenzang

bennebroek hoofddorp

amsterdam zuid-oost

amsterdam

oosTgrens

analyse  oostgrens
gereduceerde kaart oostgrens in combinatie met anchorpoints

1:35.000

anchorpoinTs geredUceerd

eerder was te zien dat veel anchorpoints te 
bereiken zijn vanaf de oostgrens. met name in 
het centrum waren de anchorpoints omringd 
door het netwerk. maar na reductie is te zien 
dat de anchorpoints in het centrum slecht te 
bereiken zijn. vrijwel alle anchorpoints buiten 
het centrum zijn niet minder goed te bereiken 
na reductie.

mask geredUceerd

na reductie laat het masker zien wat eerder 
al beschreven is: schalkwijk behoort niet 
meer tot het bereikbaar gebied van de 
oostgrens. het meest frappante hieraan 
is dat de oostgrens langs deze wijk 
loopt. 
voor de rest is het masker na reductie 
vrijwel hetzelfde gebleven. de n208 
is na deze bewerking nog intact, 
waarmee ook grootte van de vlek 
nog steeds tot de westgrens 
reikt en daarmee zijn omvang 
behoudt.

schalkwijk

n208

n208
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de afbeelding licht de belangrijkste wegen op 
die vanaf de oostgrens te bereiken zijn. daar 
zitten lijnen bij die de grens doorkruisen en 
binnen met buiten verbindt. dat zijn de n205, 
a200 en a208. belangrijke wegen binnen de 
stad vanaf de oostgrens is de spaarndam-
merweg die in het centrum verdergaat langs 
de binnen spaarne. opvallend aan de kaart is 
ook de intensiviteit in de wijken delftwijk en 
vondelkwartier. deze wijken contrasteren met 
de wijken in de rest van de stad die bij deze 
kaart totaal niet oplichten. dit laat ook zien dat 
er binnen de stad haarlem grote verschillen zijn 
in de bereikbaarheid van de stadsdelen.

a200

n205

n208

n208

spaarndammerweg

delftwijk
vondelkwartier
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analyse westgrens
1e & 2e orde 
1:35.000

wesTgrens
1e orde 

de fysieke westelijke grens van haarlem bestaat 
voor het grootste gedeelte uit de westelijke 
randweg en de delftlaan(rode lijn).  over 
de gehele lengte van deze westelijke grens 
bevinden zich tien entreepunten. deze punten 
hebben een brede maaswijdte ten opzichte 
van elkaar. de eerste orde lijnen die deze grens 
snijden zijn kort van opzet. van al deze lijnen 
dringt slechts één lijn de stadskern door. de 
overige lijnen hebben een zeer geringe diepte.
er is aan deze grens duidelijk sprake van een 
top-down structuur, gevormd door de lange 
noord-zuid georiënteerde westelijke randweg, 
die met een vaste regelmaat doorsneden wordt 
door (korte) lijnen in een oost-west richting.

2e orde 

in de tweede orde zien we met name de aftak-
kingen van de oost-west lijnen. in deze orde 
is de noord-zuid richting dominant. de aftak-
kingen bestaan ook weer uit korte lijnen. de 
maximumlengte van deze lijnen is gelijk aan 
de maaswijdte van de eerste orde lijnen. en in 
enkele gevallen verbinden deze lijnen dan ook 
de eerste orde wegen onderling, wat voor een 
goede circulatie en bereikbaarheid zorgt. op de 
meeste plaatsen zijn deze lijnen echter slechts 
eenzijdig verbonden met één doorgaande weg, 
waardoor er een beperkte bereikbaarheid ont-
staat. binnen deze lijnen bevinden zich boven-
dien veel eenrichtingsverkeerwegen. 

er is vanaf de westelijke randweg een gebrek 
aan duidelijke lijnen/routes die de stad door-
dringen. de westelijke randweg vormt een 
belangrijke ontsluiting voor de stad. deze lijn 
is echter beperkt verbonden met de stad. hier 
uit valt te concluderen dat dit wegennetwerk 
vooral mogelijkheden biedt voor bewoners van 
haarlem naar buiten, maar niet voor mensen 
die haarlem bezoeken. 
     

vaste regelmaat aan entreepunten, met een brede maaswijdte
1:25.000

korte tweede orde lijnen die de stad nauwelijks binnendringen
1:25.000



analyse haarlem 201046 47TU delfT

haarlem 123
mask

in het wit laat dit masker zien welke gebieden 
in haarlem binnen twee stappen bereikbaar 
zijn vanuit de westgrens.
dit gebied beslaat vooral het noord-westen 
van de stad. het is een gebied dat parallel loopt 
aan de westelijke randweg en de delftlaan.  de 
delen die niet verbonden zijn met de westg-
rens bevinden zich in het zuiden en het oosten. 
vooral heemstede en schalkwijk zijn twee grote 
gebieden die buiten het masker vallen en dus 
niet binnen twee stappen met de westgrens 
verbonden zijn. dit is voornamelijk een gevolg 
van de eerste orde lijnen die slechts korte oost-
west verbindingen vormen.

analyse westgrens
 masker westgrens
1:35.000

anchorpoinTs

vanaf de eerste orde lijnen zijn de anchor 
points nauwelijks verbonden. in de tweede 
orde neemt dit al grotendeels toe, maar over 
het algemeen geldt dat de anchor points zeer 
beperkt verbonden zijn met de westgrens. 

wesTgrens

analyse westgrens in combinatie met anchorpoints
1:35.000

heemsTede

schalkwijk
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haarlem 123

analyse westgrens
gereduceerde 1e & 2e orde 
1:35.000

wesTgrens
1e orde geredUceerd

de gereduceerde kaart laat in rood zien welke 
lijnen alleen toegankelijk zijn voor langzaam-, 
bus en/of eenrichtingsverkeer. 
in de eerste orde vallen er geen lijnen onder 
deze reductie. de oost-west georiënteerde 
wegen zijn allemaal toegankelijk voor ‘normaal’ 
autoverkeer. in de tweede orde komt de reduc-
tie echter wel voor.

2e orde geredUceerd

de noord-zuid lijnen in deze orde, die aftak-
kingen zijn van de oost-west georienteerde 
lijnen, zijn met regelmaat beperkt toegankelijk. 
dit wordt met name veroorzaakt door eenrich-
tingswegen die door de omringende woonwi-
jken leiden. in deze gebieden is uiteraard een 
lage verkeersdruk wenselijk. deze beperkte 
toegankelijkheid, zoals in de hoofmanstraat en 
de coornhertstraat, draagt echter ook bij aan 
de slechte bereikbaarheid van veel wijken met 
zowel de westgrens als het centrum. 
naarmate we dichterbij het centrum komen 
neemt het aantal eenrichtingswegen, buslijnen 
en langzaam verkeer bovendien toe. dit zorgt 
voor een autoluw gebied in de stadskern. 

eerste orde wegen zijn allemaal geheel toegankelijk
1:25.000

autoluw centrum
1:25.000

hoofmanstraat
coornhertstraat



analyse haarlem 201050 51TU delfT

haarlem
mask geredUceerd

in het wit laat dit masker zien welke gebieden 
in haarlem binnen twee stappen bereikbaar 
zijn vanuit de westgrens. dit gebied beslaat 
vooral het noord-westen van de stad. het is 
een gebied dat parallel loopt aan de westelijke 
randweg en de delftlaan.  de delen die niet 
verbonden zijn met de westgrens bevinden 
zich in het zuiden en het oosten.
in de gereduceerde analyse blijkt dat naast 
heemstede en schalkwijk nu ook de waard-
erpolder en een groot deel van het centrum 
buiten de bereikbaarheid van de westgrens 
valt. oorzaak hiervan zijn enkele buslijnen 
en de grote mate van autoluwe wegen in 
de stadskern.

analyse westgrens
 gereduceerd masker 
1:35.000

wesTgrens

analyse westgrens
gereduceerde westgrens in combinatie met anchorpoints

1:35.000

anchorpoinTs geredUceerd

vanaf de westgrens zijn relatief weinig anchor-
points verbonden. voor het grootste gedeelte 
worden de anchorpoints verbonden door 
tweede orde lijnen, met name in het centrum is 
dit het geval. 
wanneer we de lijnen die beperkt toegankelijk 
zijn ook nog eens uit beschouwing halen, valt 
er een nog groter gat tussen de westgrens en 
de anchorpoints. in de kaart valt te zien dat de 
anchorpoints binnen het centrum slechts met 
gereduceerde lijnen zijn verbonden aan de 
westgrens. 

123

schalkwijk

heemsTede

waarderpolder
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haarlem 123wesTgrens
in deze tekening is duidelijk te herkennen 
welke gebieden in haarlem niet gehecht 
zijn aan de westelijke randweg en de delft-
laan. heemstede en het centrum zijn slechts 
gedeeltelijk ongehecht aan deze grens. ook 
de waarderpolder is nauwelijks gehecht. maar 
de buurten die ten oosten van de stad liggen 
blijven geheel ongehecht. hieronder valt onder 
andere de buurt schalkwijk.
ook komt in deze afbeelding duidelijk naar 
voren welke lijnen het meest bijdragen aan de 
hechting van het westelijke deel van de stad. 
de westelijke randweg en de delftlaan vormen 
een lange noord-zuid georiënteerde lijn, die 
met een vaste maaswijdte doorsneden wordt 
door korte oost-west gerichte lijnen. door de 
beperkte diepte van deze lijnen en het kleine 
aantal tweede orde lijnen die hiervan aftakken, 
is in verhouding slechts een klein gebied van 
haarlem goed gehecht vanuit de westgrens.

schalkwijk

heemstede



onderzoeker: maike warmerdam 123zUidgrens haarlem

LEGEND

EXAMPLE

125 250 500

Anchor Point 

1st order

Access point

Border

2th order

line crossing not attached 

viaduct 

reach pedestrians (1km/ 4km/h)

reach cycle short (2,5km/10km/h)

reach car (7,5km/30km/h)

1:25 000

REACH inside city(15 min)

reach pedestrians (1,3km/ 5km/h)

reach cycle short (4km/ 15km/h)

reach car (12,5km/50km/h)

REACH outside city(15 min)

velsen zuid

ijmuiden

zandvoort

hoofddorphoofddorpbennebroek

vogelenzang
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haarlem 123

LEGEND

EXAMPLE

125 250 500

Anchor Point 

1st order

Access point

Border

2th order

line crossing not attached 

viaduct 

reach pedestrians (1km/ 4km/h)

reach cycle short (2,5km/10km/h)

reach car (7,5km/30km/h)

1:25 000

REACH inside city(15 min)

reach pedestrians (1,3km/ 5km/h)

reach cycle short (4km/ 15km/h)

reach car (12,5km/50km/h)

REACH outside city(15 min)

velsen zuid

ijmuiden

zandvoort

hoofddorphoofddorpbennebroek

vogelenzang

analyse zuigrens 
1e & 2e orde
1:35.000

zUidgrens
1e orde 

de zuidelijke grens van haarlem wordt gevor-
md door de n208 en het zuidelijke deel van de 
wijken haarlemmerhoutkwartier en schalkwijk. 
de zuidgrens is relatief goed ontsloten en 
bestaat uit negen entreepunten. hier zijn een 
aantal erg lange noord-zuid lijnen van de 1e 
orde aan gekoppeld, gelegen op de strandwal-
len. deze zorgen er voor dat er op een deel van 
de grenslijn nauwelijks sprake is van een grens: 
alle lijnen lopen ver door. deze lange lijnen ont-
sluiten de stad en hechten daarnaast de stad 
met zijn omgeving. 
de belangrijkste noord-zuid lijnen van de 1e 
orde worden gevormd door de n201, n205, 
westelijke randweg (n208) en de leidsche 
vaart.
het oostelijke gedeelte is meer diffuus en de 
lijnen zijn hier korter. daarnaast wordt het noor-
den van stad nauwelijks bereikt, en ligt hierdoor 
vanaf de zuidgrens enigszins geïsoleerd. de 
westelijke randweg (n208) vormt een uitzon-
dering welke ver door loopt en een ontsluiting 
vormt van de stad.

2e orde 

de 2e orde bestaat uit relatief korte lijnen met 
een enkele uitzondering. er zijn veel noord-zuid 
lijnen maar weinig uitwijkingsmogelijkheden 
vanaf die lijn door een beperkte diepte van de 
aftakkingen. de relatie wordt hierdoor nau-
welijks gelegd met de lange 1e- orde lijnen. dit 
zorgt voor een hoge druk op enkele lange oost-
west lijnen welke wel deze verbinding leggen, 
bijvoorbeeld de n200. Twee andere uitzon-
deringen zijn de lange oost-west lijnen (n205, 
n232) richting amsterdam. (zie fig. rechts)
opvallend is dat schalkwijk in verhouding 
een veel grofmaziger 2e orde netwerk heeft 
vergeleken met de rest van de stad. 
zoals eerder genoemd is de westelijke rand-
weg een lange 1e orde lijn en een belangrijke 
ontsluiting van de stad, maar deze lijn heeft 
weinig uitwijkingsmogelijkheden en is daar-
door beperkt aangetakt op de stad. het vormt 
daarmee meer een doorgangsweg om naar het 
noorden te gaan dan een ontsluitingsweg voor 
haarlem. 

LEGEND

EXAMPLE

125 250 500

Anchor Point 

1st order

Access point

Border

2th order

line crossing not attached 

viaduct 

reach pedestrians (1km/ 4km/h)

reach cycle short (2,5km/10km/h)

reach car (7,5km/30km/h)

1:25 000

REACH inside city(15 min)

reach pedestrians (1,3km/ 5km/h)

reach cycle short (4km/ 15km/h)

reach car (12,5km/50km/h)

REACH outside city(15 min)

velsen zuid

ijmuiden

zandvoort

hoofddorphoofddorpbennebroek

vogelenzang

LEGEND

EXAMPLE

125 250 500

Anchor Point 

1st order

Access point

Border

2th order

line crossing not attached 

viaduct 

reach pedestrians (1km/ 4km/h)

reach cycle short (2,5km/10km/h)

reach car (7,5km/30km/h)

1:25 000

REACH inside city(15 min)

reach pedestrians (1,3km/ 5km/h)

reach cycle short (4km/ 15km/h)

reach car (12,5km/50km/h)

REACH outside city(15 min)

velsen zuid

ijmuiden

zandvoort

hoofddorphoofddorpbennebroek

vogelenzang

lange 1e - orde noord-zuid lijnen
1:25.000

korte 2e -orde lijnen leggen nauwelijks een relatie met de  
1e-orde lijnen
1:25.000

n201

n201

n208

n208

n208

n205

n205

n205

n232

n200

n208

schalkwijk

haarlemmerhoUT
kwarTier



LEGEND

EXAMPLE

125 250 500

Anchor Point 

1st order

Access point

Border

2th order

line crossing not attached 

viaduct 

reach pedestrians (1km/ 4km/h)

reach cycle short (2,5km/10km/h)

reach car (7,5km/30km/h)

1:25 000

REACH inside city(15 min)

reach pedestrians (1,3km/ 5km/h)

reach cycle short (4km/ 15km/h)

reach car (12,5km/50km/h)

REACH outside city(15 min)

velsen zuid

ijmuiden

zandvoort

hoofddorphoofddorpbennebroek

vogelenzang

LEGEND

EXAMPLE

125 250 500

Anchor Point 

1st order

Access point

Border

2th order

line crossing not attached 

viaduct 

reach pedestrians (1km/ 4km/h)

reach cycle short (2,5km/10km/h)

reach car (7,5km/30km/h)

1:25 000

REACH inside city(15 min)

reach pedestrians (1,3km/ 5km/h)

reach cycle short (4km/ 15km/h)

reach car (12,5km/50km/h)

REACH outside city(15 min)

velsen zuid

ijmuiden

hoofddorphoofddorpbennebroek

vogelenzang

waarderpolder

slachThUisbUUrT

parkwijk
zUiderpolder

n205

analyse haarlem 201058 59TU delfT

haarlem 123

LEGEND

EXAMPLE

125 250 500

Anchor Point 

1st order

Access point

Border

2th order

line crossing not attached 

viaduct 

reach pedestrians (1km/ 4km/h)

reach cycle short (2,5km/10km/h)

reach car (7,5km/30km/h)

1:25 000

REACH inside city(15 min)

reach pedestrians (1,3km/ 5km/h)

reach cycle short (4km/ 15km/h)

reach car (12,5km/50km/h)

REACH outside city(15 min)

velsen zuid

ijmuiden

zandvoort

hoofddorphoofddorpbennebroek

vogelenzang

mask

het masker laat in het wit zien welke delen van 
de stad verbonden zijn vanuit de zuidelijke 
grens. vanuit de zuidelijke grens wordt een 
groot deel van haarlem verbonden, voor-
namelijk in noord-zuid richting. delen 
van haarlem welke niet verbonden zijn 
vanuit deze grens zijn gesitueerd in 
het noord-oosten. hieronder vallen 
de waardepolder, slachthuisbuurt, 
parkwijk-zuiderpolder en de 
nieuwe amsterdamse buurt. 
dat deze wijken slecht ontslo-
ten zijn komt voornamelijk 
door de 1e-orde europaweg 
welke stopt bij de n205 en 
niet doorloopt naar het 
noorden. 

analyse zuidgrens
masker
1:35.000

anchorpoinTs

vanuit de zuidgrens zijn veel van de 
verschillende anchorpoints in de stad 
verbonden. dit komt voornamelijk door 
de lange 1e orde lijnen in noord-zuid 
richting, waaraan veel van de anchor-
points gekoppeld zijn.

zUidgrens

analyse  zuidgrens in combinatie met anchorpoints
1:35.000
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haarlem 123

LEGEND

EXAMPLE

125 250 500

Anchor Point 

1st order

Access point

Border

2th order

line crossing not attached 

viaduct 

reach pedestrians (1km/ 4km/h)

reach cycle short (2,5km/10km/h)

reach car (7,5km/30km/h)

1:25 000

REACH inside city(15 min)

reach pedestrians (1,3km/ 5km/h)

reach cycle short (4km/ 15km/h)

reach car (12,5km/50km/h)

REACH outside city(15 min)

velsen zuid

ijmuiden

zandvoort

hoofddorphoofddorpbennebroek

vogelenzang

analyse zuigrens 
gereduceerde 1e & 2e orde
1:35.000

zUidgrens
1e orde geredUceerd

de zuidelijke grens van haarlem wordt gevor-
md door de n208 en het zuidelijke deel van 
de wijken haarlemmerhoutkwartier en schalk-
wijk.  de gereduceerde kaart laat in het rood 
zien welke wegen alleen toegankelijk zijn voor 
langzaam verkeer, busverkeer of eenrichtings-
verkeer. 
de totaalkaart geeft hiermee een beeld wat er 
van de 1e en 2e orde analyse overblijft na deze 
reductie. de 1e orde bestaat uit een aantal erg 
lange noord-zuid lijnen gelegen op de strand-
wallen. de kleine- en grote houtstraat zijn 
onderdeel van deze lange noord-zuid lijnen 
welke van buiten de stad tot in het centrum 
doorlopen. de kleine- en grote houtstraat 
zijn echter alleen toegankelijk voor langzaam 
verkeer waardoor deze lange lijnen op de 
gasthuissingel stoppen. dit zorgt ervoor dat 
het centrum grotendeels ontoegankelijk is voor 
verkeer. 

2e orde geredUceerd

de 2e orde bestaat uit relatief korte lijnen met 
een enkele uitzondering. er zijn veel noord-zuid 
lijnen maar weinig uitwijkingsmogelijkheden 
vanaf die lijn door een beperkte diepte van de 
aftakkingen. de relatie wordt hierdoor nau-
welijks gelegd met de lange 1e- orde lijnen. de 
gereduceerde kaart laat zien dat er in het cen-
trum veel 2e orde wegen wegvallen doordat dit 
gebied alleen toegankelijk is voor voetgangers. 
enkel de gedempte oude gracht vormt een 
verbinding voor verkeer in het centrum van de 
stad. 
daarnaast zijn er buiten het centrum enkele 
wegen alleen toegankelijk voor eenrichtings-
verkeer of busverkeer (zuidtangent).

LEGEND

EXAMPLE

125 250 500

Anchor Point 

1st order

Access point

Border

2th order

line crossing not attached 

viaduct 

reach pedestrians (1km/ 4km/h)

reach cycle short (2,5km/10km/h)

reach car (7,5km/30km/h)

1:25 000

REACH inside city(15 min)

reach pedestrians (1,3km/ 5km/h)

reach cycle short (4km/ 15km/h)

reach car (12,5km/50km/h)

REACH outside city(15 min)

velsen zuid

ijmuiden

zandvoort

hoofddorphoofddorpbennebroek

vogelenzang

LEGEND

EXAMPLE

125 250 500

Anchor Point 

1st order

Access point

Border

2th order

line crossing not attached 

viaduct 

reach pedestrians (1km/ 4km/h)

reach cycle short (2,5km/10km/h)

reach car (7,5km/30km/h)

1:25 000

REACH inside city(15 min)

reach pedestrians (1,3km/ 5km/h)

reach cycle short (4km/ 15km/h)

reach car (12,5km/50km/h)

REACH outside city(15 min)

velsen zuid

ijmuiden

zandvoort

hoofddorphoofddorpbennebroek

vogelenzang

centrum is ontoegankelijk voor auto’s
1:25.000

buslaan zuidtangent
1:25.000

n201

n201

n208

n205

n205

n232

n200

n208

schalkwijk

haarlemmerhoUT
kwarTier

kl
ei

ne
 h

ou
ts

tr
aa

t

g
ro

te
 h

ou
ts

tr
aa

t

gedempte
oude gracht

zuidtangent



LEGEND

EXAMPLE

125 250 500

Anchor Point 

1st order

Access point

Border

2th order

line crossing not attached 

viaduct 

reach pedestrians (1km/ 4km/h)

reach cycle short (2,5km/10km/h)

reach car (7,5km/30km/h)

1:25 000

REACH inside city(15 min)

reach pedestrians (1,3km/ 5km/h)

reach cycle short (4km/ 15km/h)

reach car (12,5km/50km/h)

REACH outside city(15 min)

velsen zuid

ijmuiden

zandvoort

hoofddorphoofddorpbennebroek

vogelenzang

LEGEND

EXAMPLE

125 250 500

Anchor Point 

1st order

Access point

Border

2th order

line crossing not attached 

viaduct 

reach pedestrians (1km/ 4km/h)

reach cycle short (2,5km/10km/h)

reach car (7,5km/30km/h)

1:25 000

REACH inside city(15 min)

reach pedestrians (1,3km/ 5km/h)

reach cycle short (4km/ 15km/h)

reach car (12,5km/50km/h)

REACH outside city(15 min)

velsen zuid

ijmuiden

hoofddorphoofddorpbennebroek

vogelenzang

analyse haarlem 201062 63TU delfT

haarlem 123
mask geredUceerd

het masker laat in het wit zien welke delen van de 
stad verbonden zijn vanuit de zuidelijke grens. 
delen van haarlem welke niet verbonden zijn 
vanuit de zuidelijke grens zijn gesitueerd in 
het noord-oosten. de reductie van de anal-
yse laat zien dat een deel van het centrum 
en het oosten van schalkwijk daarnaast 
ook niet verbonden zijn. de belangrijk-
ste redenen hiervoor zijn de kleine- en 
grote houtstraat en de zuidtangent. de 
kleine- en grote houtstraat zijn enkel 
toegankelijk voor voetgangers en 
zorgen hierdoor dat het centrum 
grotendeels ontoegankelijk is voor 
verkeer. de zuidtangent is een 
buslaan welke tot ver buiten 
de stad doorloopt maar niet 
toegankelijk is voor auto’s.

analyse zuidgrens 
gereduceerd masker
1:35.000

LEGEND

EXAMPLE

125 250 500

Anchor Point 

1st order

Access point

Border

2th order

line crossing not attached 

viaduct 

reach pedestrians (1km/ 4km/h)

reach cycle short (2,5km/10km/h)

reach car (7,5km/30km/h)

1:25 000

REACH inside city(15 min)

reach pedestrians (1,3km/ 5km/h)

reach cycle short (4km/ 15km/h)

reach car (12,5km/50km/h)

REACH outside city(15 min)

velsen zuid

ijmuiden

zandvoort

hoofddorphoofddorpbennebroek

vogelenzang

zUidgrens

analyse zuidgrens 
gereduceerde zuidgrens in combinatie met anchorpoints

1:35.000

anchorpoinTs geredUceerd

vanuit de zuidgrens zijn relatief veel van 
de verschillende anchorpoints in de stad 
verbonden. dit komt voornamelijk door 
de lange 1e orde lijnen in noord-zuid 
richting, waaraan veel van de anchor-
points gekoppeld zijn. de reductie van 
de analyse laat echter zien dat het 
centrum ontoegankelijk is voor ver-
keer waardoor veel van de anchor-
points gelegen in het centrum 
niet toegankelijk zijn vanaf de 
zuidgrens. de gedempte oude 
gracht vormt de belangrijkste 
verbinding voor verkeer in 
het centrum en koppelt 
ook enkele anchor-
points. 

kleine en groTe hoUTsTraaT

zUidTangenT
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haarlem 123zUidgrens
de hiërarchie kaart verduidelijkt welke delen 
niet ontsloten worden vanuit de zuidelijke 
grens.

schalkwijk en het westen van haarlem rondom 
de westelijke randweg zijn de duidelijkst aan te 
wijzen gebieden welke niet worden geraakt.

schalkwijk heeft in verhouding een veel 
grofmaziger netwerk waardoor grote delen van 
deze wijk niet geraakt worden. de europaweg 
vormt de belangrijkste hoofdroute in dit gebied 
maar vanaf deze weg zijn er maar enkele aftak-
kingen. voornamelijk de oostzijde van schalk-
wijk wordt hierdoor slecht ontsloten.

zoals eerder genoemd vormt de westelijke 
randweg een belangrijke lange ontsluiting-
sweg van de stad. door weinig uitwijkingsmo-
gelijkheden is de westelijke randweg echter 
beperkt verbonden met de stad. dit in combi-
natie met het spoor dat parallel aan de rand-
weg loopt en waar veel wegen op doodlopen 
zorgt er voor dat het zuidwestelijke deel van 
haarlem rondom de westelijke randweg vrijwel 
niet geraakt worden door het netwerk.

schalkwijk

europaweg



amerikaweg en prins berhhardlaan onderzoeker: martine Tragter 123

Zwanenburg

Zwaanshoek

Zwaanshoek

A9 Alkmaar / Den Helder

A9 Amsterdam / Utrecht

N232 Amstelveen

N201 AalsmeerN205 Lisse

N208 Lisse

A200 Amsterdam
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haarlem 123

Zwanenburg

Zwaanshoek

Zwaanshoek

A9 Alkmaar / Den Helder

A9 Amsterdam / Utrecht

N232 Amstelveen

N201 AalsmeerN205 Lisse

N208 Lisse

A200 Amsterdam

analyse amerikaweg en prins bernharlaan
 1e & 2e orde  

1:50.000

A200 

Amsterdam

amerikaweg en prins bernhardlaan
1e orde 

de meeste van de eerste orde lijnen zijn oost-
west georiënteerde hoofdontsluitingen op 
wijkniveau. ook zijn er enkele korte lijntjes de 
wijken in, die wellicht de weg onnodig ver-
tragen, en enkele lange lijnen. de lange lijnen 
zijn; de schipholweg, die enerzijds een lijn om 
het centrum legt (geheten: paviljoenslaan, 
wilhelminastraat etc.) en anderzijds naar de 
a9 leidt; de boerhavelaan die ook naar de a9 
leidt; de a200; en tot slot een busbaan in zuid-
oostelijke richting. 

2e orde 

we zien dat de omliggende woonbuurten nu 
verder oplichten, via de eerste orde wijkontslui-
tingen.  europawijk, boerhavewijk en parkwijk 
lichten minder op dan de amsterdamse buurt. 
oftewel: ze worden minder fijnmazig ontsloten 
dan de amsterdamse buurt. 
via de paviljoenslaan/wilhelminastraat wordt 
het centrum en het westen van de stad opgeli-
cht. ook worden via deze straat twee n-wegen 
naar het zuiden geraakt; de n208 en de n201. 
naar het oosten toe ontstaat geen lange lijn. 
de schipholweg en de boerhavelaan raken nu 
een aantal lange lijnen: de a9 en de n232, naar 
het noorden of zuid-oosten en de n205 naar 
het zuiden.
een aantal lange lijnen zijn in de tweede orde 
niet gehecht. dit zijn allemaal oude linten: 
vijfhuizerdijk/ cruquisdijk langs het water naar 
het oosten en zuiden; de spieringweg naar het 
zuiden; de liedeweg/lagedijk naar het noor-
den.  ze worden niet gehecht ,doordat de n200 
en de schipholweg ze met viaducten overbrug-
gen. en in het geval van de spieringweg, omdat 
de kruisende lijn een busbaan is. waarschijnlijk 
is het profiel van deze oude linten niet geschikt 
is om veel verkeer te dragen.

Zwanenburg

Zwaanshoek

Zwaanshoek

A9 Alkmaar / Den Helder

A9 Amsterdam / Utrecht

N232 Amstelveen

N201 AalsmeerN205 Lisse

N208 Lisse

A200 Amsterdam

lange 1e - orde oost-west lijnen
1:35.000

vergrote weergave van de 1e & 2e orde - onliggnede buurten en 
het centrum worden verder ontsloten
1:35.000

schipholweg n205

boerhavelaan n323

busbaan

parkwijk

boerhavewijkeuropawijk

amsterdamsebuurt

paviljoenslaan/ wilhelminastraat



Zwanenburg

Zwaanshoek

Zwaanshoek

A9 Alkmaar / Den Helder

A9 Amsterdam / Utrecht

N232 Amstelveen

N201 Aalsmeer
N205 Lisse

N208 Lisse

A200 

Amsterdam

Zwanenburg

Zwaanshoek

Zwaanshoek

A9 Alkmaar / Den Helder

erdam / Utrecht

N232 Amstelveen

N201 Aalsmeer
N205 Lisse

N208 Lisse

A200 

Amsterdam

analyse haarlem 201070 71TU delfT

haarlem 123

analyse masker amerikaweg en prins bernharlaan
1:50.000

Zwanenburg

Zwaanshoek

Zwaanshoek

A9 Alkmaar / Den Helder

A9 Amsterdam / Utrecht

N232 Amstelveen

N201 AalsmeerN205 Lisse

N208 Lisse

A200 Amsterdam

anchorpoinTs

alle anchorpoints in het centrum, en in het 
zuidwesten zijn toegankelijk vanaf de ameri-
kaweg en de prins bernhardlaan. geen van de 
anchorpoints in het noorden van de stad is 
toegankelijk. de anchorpoints in het noorden 
van de stad zijn niet toegankelijk. het spoor is 
duidelijk een grote blokkade.

amerikaweg en prins bernhardlaan

analyse  amerikaweg en prins bernharlaan
kaart met anchorpoints

1:50.000

mask

de amerikaweg en de prins bernardlaan sluiten behoorlijk fijnmazig aan op de aan-
grenzende woonbuurten, met name de amsterdamse buurt. ook in het westen en 
het centrum  van de stad zijn een groot aantal middellange lijnen met de ameri-
kaweg en de prins bernardlaan verbonden in de tweede orde. 
het centrum wordt indirect ontsloten via de een soort langsweg (paviljoenslaan, 
wilhelminastraat etc.). veel lijnen convergeren naar de brug over de lieve vrouwe 
gracht, waarvandaan ze via deze langsweg weer uitwaaieren en zo het centrum 
ontsluiten. het spoor fungeert meer als een blokkade dan het spaarne: er zijn 
nauwelijks lijnen naar het noorden van de stad.
de lange lijnen die worden verbonden zijn met name noord-zuid lijnen, waar-
van er maar één doorgetrokken wordt naar het noorden: de a9. de enige oost-
west lijn is de a200, die naar het oosten leidt, richting amsterdam. het 
gebied ten zuiden  en zuid-oosten van haarlem is 
het meest aan de stad verankerd door de ameri-
kaweg en de prins bernardlaan.

lieve vroUwe grachT

a9
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haarlem 123

Zwanenburg

Zwaanshoek

Zwaanshoek

A9 Alkmaar / Den Helder

A9 Amsterdam / Utrecht

N232 Amstelveen

N201 AalsmeerN205 Lisse

N208 Lisse

A200 Amsterdam

analyse  amerikaweg en prins bernharlaan
gereduceerde 1e & 2e orde
1:50.000

amerikaweg en prins bernhardlaan
1e orde geredUceerd

als we de eerste orde reduceren door te 
selecteren op onbeperkte bruikbaarheid, zien 
we dat er één weg wegvalt die uitsluitend als 
busbaan gebruikt wordt, namelijk de zuidtan-
gent. als we dit in overweging nemen, zien 
we dat de lange lijnen zich vooral via de prins 
bernhardlaan ontsluiten. dus niet via de ameri-
kaweg. via de prins bernhardlaan wordt het 
verkeer van de a200 verder de stad in geleid. 
de amerikaweg zal meer van lokale aard zijn 
dan de prins bernhardlaan. 
opvallend is dat juist op de prins bernhardlaan 
meer lokale wegen aansluiten, wat meer past 
bij een lokale weg. op de amerikaweg sluiten 
juist erg weinig lokale wegen aan.

2e orde geredUceerd

de lijnen die wegvallen, doordat ze beperkt 
bruikbaar zijn, zijn met name de oude linten 
die niet gehecht worden, door viaducten. 
voetgangersgebied zorgt ervoor dat een paar 
inprikkers in het centrum wegvallen. een lange 
route naar het zuiden langs de spaarne is alleen 
begaanbaar voor langzaam verkeer. deze 
route heeft een pittoresk, recreatief karakter, 
wat door autoverkeer verstoord zou kunnen 
worden. voor de onstluiting van de stad is het 
niet schadelijk, aangezien er veel wegen naar 
het zuiden leiden. er is een lijn naar het noor-
den, aan de westkant van de spaarne, die voor 
een deel eenrichtingsverkeer is. dit beschad-
igt de verbinding met de spaarndamseweg, 
waardoor het noorden van de stad helemaal 
niet meer toegankelijk is vanaf de amerikaweg 
en de prins bernhardlaan. ook is er nog maar 
één verbiding naar het noorden die overblijft: 
de a9.   

A200 Amsterdam

Zwanenburg

Zwaanshoek

Zwaanshoek

A9 Alkmaar / Den Helder

A9 Amsterdam / Utrecht

N232 Amstelveen

N201 AalsmeerN205 Lisse

N208 Lisse

A200 Amsterdam

buslijn zuidtangent valt weg
1:35.000

vergrote weergave van de gereduceerde 1e & 2e orde - in het 
centrum vallen een paar lijnen weg, de zuidtangent valt weg en 
de spaarndamsweg.
1:35.000



Zwanenburg

Zwaanshoek

Zwaanshoek

A9 Alkmaar / Den Helder

A9 Amsterdam / Utrecht

N232 Amstelveen

N201 AalsmeerN205 Lisse

N208 Lisse

A200 Amsterdam

Zwanenburg

ZwaanshoekZwaanshoek

Zwaanshoek

A9 Alkmaar / Den Helder

erdam / Utrecht

N232 A

N201 AalsmeerN205 Lisse

N208 Lisse

A200 Amsterdam

analyse haarlem 201074 75TU delfT

haarlem 123

Zwanenburg

Zwaanshoek

Zwaanshoek

A9 Alkmaar / Den Helder

A9 Amsterdam / Utrecht

N232 Amstelveen

N201 AalsmeerN205 Lisse

N208 Lisse

A200 Amsterdam

mask geredUceerd

er is niet veel veranderd ten opzichte van 
het ongereduceerde masker. alleen de 
spaarndamsweg valt weg. de enige verbind-
ing naar het noorden is nu de a9, maar het 
noorden van de stad zelf valt helemaal weg.

analyse  amerikaweg en prins bernharlaan
gereduceerd masker
1:50.000

anchorpoinTs geredUceerd

er verandert niet veel ten opzichte van de 
ongereduceerde kaart. alleen de spaarndam-
seweg is verminderd toegankelijk. zelfs als de 
spaarndamsweg niet verminder toegankelijk 
zou zijn gemaakt door eenrichtingsverkeer, 
zouden de anchorpoints in het noorden van de 
stad niet toegankelijk zijn. het spoor is duidelijk 
een grote blokkade. 

amerikaweg en prins bernhardlaan

analyse  gereduceerde amerikaweg en prins bernharlaans in combinatie met anchorpoints
1:50.000

spaarndamseweg
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haarlem 123amerikaweg en prins bernhardlaan
de amerikaweg en de prins bernardlaan ont-
sluiten het oosten en het centrum van de stad. 
het noorden, het westen en het zuiden van 
de stad worden niet geraakt. het bereik naar 
het noorden wordt vrij rigoreus afgekapt ter 
hoogte van de spoorlijn. naar het westen en 
zuiden lopen wel enkele lijnen, maar die zetten 
niet ver door.
 
door het noorden van de stad loopt één lijn; de 
spaarndamseweg.  het spoor vormt een grote 
blokkade voor de toegankelijkheid van het 
noorden van de stad.
 
het westen van de stad wordt ingeprikt door 
enkele straten, dwars op de weg die langs het 
centrum ligt (paviljoenslaan, wilhelminastraat 
etc.). deze dwarsstraten (bouwersvaart, leidse-
straat, Tempeliersstraat, e.a.) lopen dood ter 
hoogte van het spoor of midden in de woonwi-
jken.  

het zuiden van de stad wordt niet geraakt, 
doordat verschillende wegen op een gegeven 
moment afgekapt worden. de amerikaweg 
stopt ter hoogte van winkelcentrum schalkwijk, 
de briandlaan/martin luther kinglaan loopt 
dood op de erasmuslaan en bernadoltelaan 
botst tegen de meerwijkplas.

meerwijkplas



oUdeweg onderzoeker:  peter arnts 123

LEGEND

EXAMPLE

125 250 500

Anchor Point 

1st order

Access point

Border

2th order

line crossing not attached 

viaduct 

reach pedestrians (1km/ 4km/h)

reach cycle short (2,5km/10km/h)

reach car (7,5km/30km/h)

1:25 000

REACH inside city(15 min)

reach pedestrians (1,3km/ 5km/h)

reach cycle short (4km/ 15km/h)

reach car (12,5km/50km/h)

REACH outside city(15 min)
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haarlem 123oUdeweg

LEGEND

EXAMPLE

125 250 500

Anchor Point 

1st order

Access point

Border

2th order

line crossing not attached 

viaduct 

reach pedestrians (1km/ 4km/h)

reach cycle short (2,5km/10km/h)

reach car (7,5km/30km/h)

1:25 000

REACH inside city(15 min)

reach pedestrians (1,3km/ 5km/h)

reach cycle short (4km/ 15km/h)

reach car (12,5km/50km/h)

REACH outside city(15 min)

1e orde 

de oudeweg, welke over gaat inhet bolwerk 
en de verspronckweg, heeft in de eerste order 
een zeer wisselend beeld. de oudeweg zelf, ter 
hoogte van het industriegebied heeft weinig 
aansluitingen, terwijl het langs de verspronck-
weg als een wijkonsluiting dient. dit is zicht-
baar door de vele en dicht bij elkaar liggende 
entreepunten. 
binnen de eerste order zijn er ook maar twee 
lange lijnen te vinden. een naar het noorden, 
de spaarndamseweg en een naar het zuiden, 
de leidschevaart.  verder zijn het vooral korte 
lijnen die voornamelijk op wijk niveau zullen 
werken plus nog enkele middellange lijnen aan 
de westkant van de stad. hier wordt de stad 
ook met de snelweg a9 verbonden.

2e orde 

binnen de tweede orde worden de gebieden 
tussen de eerste orde lijnen ontsloten. hierbij 
zijn de verschillende patronen binnen de stad 
zeer goed zichtbaar. opvallend hierin is het 
verschil in de patronen. bij het industriegebied 
is een zeer grote verkaveling zichtbaar. terwijl 
er in het centrum een zeer fijn patroon te zien 
is. aan de noordkant van de verspronckweg 
is weer een andere vorm van stedenbouw 
zichtbaar.  het spaarne wordt zichtbaar in 
de tweede orde. de rivier vormt een barri-
ère tussen het oude deel van haarlem en de 
latere toevoegingen aan de stad. er zijn slechts 
enkele verbindingen met schalkwijk.

LEGEND

EXAMPLE

125 250 500

Anchor Point 

1st order

Access point

Border

2th order

line crossing not attached 

viaduct 

reach pedestrians (1km/ 4km/h)

reach cycle short (2,5km/10km/h)

reach car (7,5km/30km/h)

1:25 000

REACH inside city(15 min)

reach pedestrians (1,3km/ 5km/h)

reach cycle short (4km/ 15km/h)

reach car (12,5km/50km/h)

REACH outside city(15 min)

LEGEND

EXAMPLE

125 250 500

Anchor Point 

1st order

Access point

Border

2th order

line crossing not attached 

viaduct 

reach pedestrians (1km/ 4km/h)

reach cycle short (2,5km/10km/h)

reach car (7,5km/30km/h)

1:25 000

REACH inside city(15 min)

reach pedestrians (1,3km/ 5km/h)

reach cycle short (4km/ 15km/h)

reach car (12,5km/50km/h)

REACH outside city(15 min)

duidelijk herkenbaar: de verspronckweg is een wijkontsluiting.
1:25.000

in de 2de orde is het spaarne duidelijk te herkennen. de rivier 
vormt duidelijk een bariere in de connecties
1:20.000

analyse  oudeweg
1e & 2e orde
1:35.000

verspronckweg
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industriegebied

schalkwijk



LEGEND

EXAMPLE

125 250 500

Anchor Point 

1st order

Access point

Border

2th order

line crossing not attached 

viaduct 

reach pedestrians (1km/ 4km/h)

reach cycle short (2,5km/10km/h)

reach car (7,5km/30km/h)

1:25 000

REACH inside city(15 min)

reach pedestrians (1,3km/ 5km/h)

reach cycle short (4km/ 15km/h)

reach car (12,5km/50km/h)

REACH outside city(15 min)

analyse haarlem 201082 83TU delfT

LEGEND

EXAMPLE

125 250 500

Anchor Point 

1st order

Access point

Border

2th order

line crossing not attached 

viaduct 

reach pedestrians (1km/ 4km/h)

reach cycle short (2,5km/10km/h)

reach car (7,5km/30km/h)

1:25 000

REACH inside city(15 min)

reach pedestrians (1,3km/ 5km/h)

reach cycle short (4km/ 15km/h)

reach car (12,5km/50km/h)

REACH outside city(15 min)

haarlem 123oUdeweg
anchor poinTs

veel van de anchor points binnen haarlem zijn 
in de eerste of tweede orde geraakt vanaf de 
oudeweg. 
de anchor points in het zuidwesten van de 
stad worden geheel niet geraakt, terwijl de 
anchorpoints in het noordelijk deel van de stad 
meerdere malen geraakt worden.

mask

als een masker over haarlem wordt 
gelegd, word duidelijk zichtbaar dat de 
noordkant van de stad een beter connec-
tie heeft met de oudeweg als het zuideli-
jk deel. als uitzondering hierop is het 
centrum wel weer goed verbonden, maar 
dit kan verklaard worden doordat de stad 
vanuit hieruit ontwikkeld is. op enkele 
lange lijnen na is er weinig verbinding 
naar het zuiden toe.

analyse oudeweg 
masker
1:35.000

analyse  oudeweg 
combinatie met anchorpoints

1:35.000
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haarlem 123oUdeweg

LEGEND

EXAMPLE

125 250 500

Anchor Point 

1st order

Access point

Border

2th order

line crossing not attached 

viaduct 

reach pedestrians (1km/ 4km/h)

reach cycle short (2,5km/10km/h)

reach car (7,5km/30km/h)

1:25 000

REACH inside city(15 min)

reach pedestrians (1,3km/ 5km/h)

reach cycle short (4km/ 15km/h)

reach car (12,5km/50km/h)

REACH outside city(15 min)

1e orde geredUceerd

als de eerste orde gereduceerd wordt, valt 
alleen een stuk van de kleverlaan weg doordat 
deze weg vanaf  schoterweg overgaat in de 
kloosterstraat, wat een eenrichtingsweg is. 

2e orde geredUceerd

met name in de binnenstad van haarlem zijn 
wegen niet meer bereikbaar voor het auto 
verkaar doordat ze eenrichtingswegen zijn 
of afgesloten zijn voor auto verkeer. verder 
zijn er eigenlijk alleeen langs de schoterweg 
wegen te vinden die niet aangesloten zijn op 
de oudeweg. 

LEGEND

EXAMPLE

125 250 500

Anchor Point 

1st order

Access point

Border

2th order

line crossing not attached 

viaduct 

reach pedestrians (1km/ 4km/h)

reach cycle short (2,5km/10km/h)

reach car (7,5km/30km/h)

1:25 000

REACH inside city(15 min)

reach pedestrians (1,3km/ 5km/h)

reach cycle short (4km/ 15km/h)

reach car (12,5km/50km/h)

REACH outside city(15 min)

LEGEND

EXAMPLE

125 250 500

Anchor Point 

1st order

Access point

Border

2th order

line crossing not attached 

viaduct 

reach pedestrians (1km/ 4km/h)

reach cycle short (2,5km/10km/h)

reach car (7,5km/30km/h)

1:25 000

REACH inside city(15 min)

reach pedestrians (1,3km/ 5km/h)

reach cycle short (4km/ 15km/h)

reach car (12,5km/50km/h)

REACH outside city(15 min)

kleverlaan gaat over in de eenrichtingsweg de schoterweg
1:25.000

het centrum van haarlem wordt afgesloten vanaf de oudeweg
1:20.000

kloosterstraat

sc
ho
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LEGEND

EXAMPLE

125 250 500

Anchor Point 

1st order

Access point

Border

2th order

line crossing not attached 

viaduct 

reach pedestrians (1km/ 4km/h)

reach cycle short (2,5km/10km/h)

reach car (7,5km/30km/h)

1:25 000

REACH inside city(15 min)

reach pedestrians (1,3km/ 5km/h)

reach cycle short (4km/ 15km/h)

reach car (12,5km/50km/h)

REACH outside city(15 min)

analyse haarlem 201086 87TU delfT

haarlem 123oUdeweg

LEGEND

EXAMPLE

125 250 500

Anchor Point 

1st order

Access point

Border

2th order

line crossing not attached 

viaduct 

reach pedestrians (1km/ 4km/h)

reach cycle short (2,5km/10km/h)

reach car (7,5km/30km/h)

1:25 000

REACH inside city(15 min)

reach pedestrians (1,3km/ 5km/h)

reach cycle short (4km/ 15km/h)

reach car (12,5km/50km/h)

REACH outside city(15 min)

anchor poinTs geredUceerd

de reductie van niet begaanbare wegen vanaf 
de oudeweg heeft weinig gevolgen voor de 
anchor points. alleen het centrum van haar-
lem is niet meer bereikbaar, verder blijven 
alle anchor points minimaal  een aansluiting 
houden. 

mask geredUceerd

met de reductie van de lijnen veranderd het 
masker voor de oudeweg niet. 

analyse oudeweg 
gereduceerd masker
1:35.000

analyse  oudeweg
gereduceerde kaart in combinatie met anchor points

1:35.000
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haarlem 123oUdeweg
kijkend naar de lijnenkaart van de oudeweg 
is zichtbaar dat deze weg voornamelijk van 
belang is voor het noorden van de stad. hier 
zijn vele verbindingen met de oudeweg te 
vinden. 
belangrijker is om te zien dat er totaal geen 
verbinding is met schalkwijk, alleen de 
schipholweg is in tweede orde bereikbaar, 
alleen dan wel via de binnenstad. dit geeft de 
zwakke verbinding met schalkwijk weer. ook 
het zuidelijk deel van haarlem in de richting 
van heemstede is moeilijk bereikbaar. hier 
is nog wel een verbinding van de westelijke 
randweg. binnen haarlem noord is vooral de 
bomenbuurt niet aangesloten op de oudeweg.

schalkwijk

bomenbuurt



kleverlaan

LEGEND

EXAMPLE

125 250 500

Anchor Point 

1st order

Access point

Border

2th order

line crossing not attached 

viaduct 

reach pedestrians (1km/ 4km/h)

reach cycle short (2,5km/10km/h)

reach car (7,5km/30km/h)

1:25 000

REACH inside city(15 min)

reach pedestrians (1,3km/ 5km/h)

reach cycle short (4km/ 15km/h)

reach car (12,5km/50km/h)

REACH outside city(15 min)

onderzoeker:  peter arnts 123
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haarlem 123kleverlaan

analyse kleverlaan
1e & 2e orde
1:35.000

LEGEND

EXAMPLE

125 250 500

Anchor Point 

1st order

Access point

Border

2th order

line crossing not attached 

viaduct 

reach pedestrians (1km/ 4km/h)

reach cycle short (2,5km/10km/h)

reach car (7,5km/30km/h)

1:25 000

REACH inside city(15 min)

reach pedestrians (1,3km/ 5km/h)

reach cycle short (4km/ 15km/h)

reach car (12,5km/50km/h)

REACH outside city(15 min)

1e orde 

de kleverlaan is duidelijk een wijkontsluitin-
groute. dit is eenvoudig herkenbaar door de 
vele aansluitingen die deze weg heeft. de west-
elijke randweg vormt samen met de schoter-
weg de enige lange lijnen die aansluiten op 
de kleverlaan, beide in noordelijke richting, 
waarbij de westelijke randweg ook doorsteekt 
naar het zuiden. de verbinding in de richting 
van het oosten komt vanuit de oudeweg. 
het is duidelijk zichtbaar dat de lijnen niet 
doorlopen doordat de spoorlijn ten zuide van 
de kleverlaan een grote barriere vormt. 

2e orde 

in de tweede orde zijn met name de wegen in 
de omliggende wijken zichtbaar geworden. 
door de langere lijnen zijn er nog wel verbind-
ingen met de binnenstad en het industrie ten 
westen van het spaarne, maar verder is er 
weinig binding met de rest van de stad. 

LEGEND

EXAMPLE

125 250 500

Anchor Point 

1st order

Access point

Border

2th order

line crossing not attached 

viaduct 

reach pedestrians (1km/ 4km/h)

reach cycle short (2,5km/10km/h)

reach car (7,5km/30km/h)

1:25 000

REACH inside city(15 min)

reach pedestrians (1,3km/ 5km/h)

reach cycle short (4km/ 15km/h)

reach car (12,5km/50km/h)

REACH outside city(15 min)

LEGEND

EXAMPLE

125 250 500

Anchor Point 

1st order

Access point

Border

2th order

line crossing not attached 

viaduct 

reach pedestrians (1km/ 4km/h)

reach cycle short (2,5km/10km/h)

reach car (7,5km/30km/h)

1:25 000

REACH inside city(15 min)

reach pedestrians (1,3km/ 5km/h)

reach cycle short (4km/ 15km/h)

reach car (12,5km/50km/h)

REACH outside city(15 min)

groot aantal verbindingen geeft aanwijzingen voor wijkontsluiting
1:25.000

in de tweede orde worden alle straten zichtbaar
1:20.000
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LEGEND

EXAMPLE

125 250 500

Anchor Point 

1st order

Access point

Border

2th order

line crossing not attached 

viaduct 

reach pedestrians (1km/ 4km/h)

reach cycle short (2,5km/10km/h)

reach car (7,5km/30km/h)

1:25 000

REACH inside city(15 min)

reach pedestrians (1,3km/ 5km/h)

reach cycle short (4km/ 15km/h)

reach car (12,5km/50km/h)

REACH outside city(15 min)

analyse haarlem 201094

LEGEND

EXAMPLE

125 250 500

Anchor Point 

1st order

Access point

Border

2th order

line crossing not attached 

viaduct 

reach pedestrians (1km/ 4km/h)

reach cycle short (2,5km/10km/h)

reach car (7,5km/30km/h)

1:25 000

REACH inside city(15 min)

reach pedestrians (1,3km/ 5km/h)

reach cycle short (4km/ 15km/h)

reach car (12,5km/50km/h)

REACH outside city(15 min)

95TU delfT

haarlem

analyse kleverlaan
masker
1:35.000

kleverlaan

analyse  kleverlaanvin 
combinatie met anchorpoints

1:35.000

123
anchor poinTs

veel van de anchor points in haarlem zijn er 
veel binnen twee stappen bereikbaar vanaf 
de kleverlaan. dit kan voornamelijk verk-
laard worden door de westelijke rand-
weg. deze weg loopt langs de gehele 
westkant van haarlem, waardoor alle 
lijnen vanaf daar de stad ingaan in 
verbinding staan met de kleverlaan. 
langs deze routes liggen ook veel 
van de anchor points in haarlem. 
de anchor points in het centrum 
van haarlem staan niet in verbind-
ing met de kleverlaan. wel is de 
rand van de stadscentrum, met 
daarbij ook de parkeervoorz-
ieningen rond het centrum in 
het schema te zien.

mask

met het masker bovenop de twee 
lagen word zichtbaar dat met name 
schalkwijk buiten het bereik van de 
kleverlaan ligt. 
de rest van de stad ligt wel binnen het 
bereik. doordat de westelijke randweg 
in de eerste orde verbonden is, heeft 
deze een grote invloed op waardoor 
het masker ook buiten de kaart valt. 

schalkwijk
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haarlem 123

analyse kleverlaan
gereduceerde 1e & 2e orde
1:35.000

kleverlaan

LEGEND

EXAMPLE

125 250 500

Anchor Point 

1st order

Access point

Border

2th order

line crossing not attached 

viaduct 

reach pedestrians (1km/ 4km/h)

reach cycle short (2,5km/10km/h)

reach car (7,5km/30km/h)

1:25 000

REACH inside city(15 min)

reach pedestrians (1,3km/ 5km/h)

reach cycle short (4km/ 15km/h)

reach car (12,5km/50km/h)

REACH outside city(15 min)

1e orde geredUceerd

met de reductie van wordt zichtbaar dat de 
kleverlaan geen doorlopende route heeft in de 
richting van het spaarne. dit heeft gevolgen 
voor de verbindingen in noordelijke richting.  
de spaarndamseweg ligt hierdoor niet in het 
bereik van de kleverlaan.

2e orde geredUceerd

door het wegvallen van de kloosterlaan valt 
ook de gehele wijk daarom buiten het bereik 
van de kleverlaan. een ander gevolg hiervan is 
dat de verbinding over het spaarne heen naar 
het industriegbied niet mogelijk is.

LEGEND

EXAMPLE

125 250 500

Anchor Point 

1st order

Access point

Border

2th order

line crossing not attached 

viaduct 

reach pedestrians (1km/ 4km/h)

reach cycle short (2,5km/10km/h)

reach car (7,5km/30km/h)

1:25 000

REACH inside city(15 min)

reach pedestrians (1,3km/ 5km/h)

reach cycle short (4km/ 15km/h)

reach car (12,5km/50km/h)

REACH outside city(15 min)

LEGEND

EXAMPLE

125 250 500

Anchor Point 

1st order

Access point

Border

2th order

line crossing not attached 

viaduct 

reach pedestrians (1km/ 4km/h)

reach cycle short (2,5km/10km/h)

reach car (7,5km/30km/h)

1:25 000

REACH inside city(15 min)

reach pedestrians (1,3km/ 5km/h)

reach cycle short (4km/ 15km/h)

reach car (12,5km/50km/h)

REACH outside city(15 min)

1e orde
1:25.000

1e en 2e orde
1:20.000
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LEGEND

EXAMPLE

125 250 500

Anchor Point 

1st order

Access point

Border

2th order

line crossing not attached 

viaduct 

reach pedestrians (1km/ 4km/h)

reach cycle short (2,5km/10km/h)

reach car (7,5km/30km/h)

1:25 000

REACH inside city(15 min)

reach pedestrians (1,3km/ 5km/h)

reach cycle short (4km/ 15km/h)

reach car (12,5km/50km/h)

REACH outside city(15 min)

analyse haarlem 201098 99TU delfT

haarlem

analyse  kleverlaan
gereduceerd masker
1:35.000

kleverlaan

analyse  kleverlaan
gereduceerde kleverlaan in combinatie met anchorpoints

1:35.000

123

LEGEND

EXAMPLE

125 250 500

Anchor Point 

1st order

Access point

Border

2th order

line crossing not attached 

viaduct 

reach pedestrians (1km/ 4km/h)

reach cycle short (2,5km/10km/h)

reach car (7,5km/30km/h)

1:25 000

REACH inside city(15 min)

reach pedestrians (1,3km/ 5km/h)

reach cycle short (4km/ 15km/h)

reach car (12,5km/50km/h)

REACH outside city(15 min)

anchorpoinTs geredUceerd

door het reduceren van de kaart 
vallen er geen anchorpoints van de 
kaart. wel is het nelson mandela park 
minder goed bereikbaar doordat de 
aansluitende wegen niet bereikbaar 
zijn vanaf de kleverlaan gezien. 

mask geredUceerd

het reduceren van het masker heeft tot gevolg 
dat het noorden van haarlem meer bedekt 
wordt. dit komt doordat de wegen in oost-west 
richting in dit gebied niet aansluiten op de 
westelijke randweg.

nelson mandela park
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haarlem 123kleverlaan
het gebied wat binnen het bereik van de 
kleverlaan valt is zeer beperkt. voornamelijk 
doordat de lijn voor een groot deel als wijkont-
sluiting dient zijn er slechts enkele lange lijnen 
die voor heel haarlem dienen te vinden. dit 
is onder andere de westelijke randweg en de 
spaarndamseweg. deze twee lijnen breiden het 
bereik wel uit, maar het blijft beperkt. ook hier 
valt schalkwijk buiten het bereik van de klever-
laan. opvallend is dat de grote barrières in de 
stad, de spoorlijn en her spaarne ook zichtbaar 
zijn doordat hier veel lijnen ophouden of afbui-
gen. dit heeft in het geval van de spoorlijn tot 
gevolg dat het centrum ook geen verbinding 
heeft met de kleverlaan, maar alleen de wegen 
rondom.



oUdeweg+kleverlaan

LEGEND

EXAMPLE

125 250 500

Anchor Point 

1st order

Access point

Border

2th order

line crossing not attached 

viaduct 

reach pedestrians (1km/ 4km/h)

reach cycle short (2,5km/10km/h)

reach car (7,5km/30km/h)

1:25 000

REACH inside city(15 min)

reach pedestrians (1,3km/ 5km/h)

reach cycle short (4km/ 15km/h)

reach car (12,5km/50km/h)

REACH outside city(15 min)

onderzoeker:  peter arnts 123
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haarlem 123

analyse oudeweg + kleverlaan
1e & 2e orde
1:35.000

oUdeweg + kleverlaan

LEGEND

EXAMPLE

125 250 500

Anchor Point 

1st order

Access point

Border

2th order

line crossing not attached 

viaduct 

reach pedestrians (1km/ 4km/h)

reach cycle short (2,5km/10km/h)

reach car (7,5km/30km/h)

1:25 000

REACH inside city(15 min)

reach pedestrians (1,3km/ 5km/h)

reach cycle short (4km/ 15km/h)

reach car (12,5km/50km/h)

REACH outside city(15 min)

1e orde 

met het combineren van de twee lijnen 
worden de verschillende functies van de 
wegen duidelijk zichtbaar. het gebied tussen 
de kleverlaan en de verspronckweg is de 
woonwijk direct aangesloten op deze lijnen, 
terwijl ter hoogte van het industriegebied de 
oudeweg als onsluiting van een groter gebied 
dient. dit is zichtbaar in de grotere afstand 
tussen de wegen en de lengte van de lijnen. 

2e orde

in de tweede orde word zeer duidelijk zicht-
baar dat er een duidelijke verdeling in de stad 
bestaat. schalkwijk is een stuk slechter aang-
esloten op de stad. Terwijl de rest van de stad 
nog een redelijk aansluiting heeft is er geen lijn 
in schalkwijk zichtbaar. deze matige aansluit-
ing is verder in het hele zuidelijk deel van de 
stad te vinden, dit kan deels worden verk-
laard door de aanwezigheid van de spoorlijn, 
waardoor het aantaal doorlopende wegen zeer 
beperkt is. 

LEGEND

EXAMPLE

125 250 500

Anchor Point 

1st order

Access point

Border

2th order

line crossing not attached 

viaduct 

reach pedestrians (1km/ 4km/h)

reach cycle short (2,5km/10km/h)

reach car (7,5km/30km/h)

1:25 000

REACH inside city(15 min)

reach pedestrians (1,3km/ 5km/h)

reach cycle short (4km/ 15km/h)

reach car (12,5km/50km/h)

REACH outside city(15 min)

LEGEND

EXAMPLE

125 250 500

Anchor Point 

1st order

Access point

Border

2th order

line crossing not attached 

viaduct 

reach pedestrians (1km/ 4km/h)

reach cycle short (2,5km/10km/h)

reach car (7,5km/30km/h)

1:25 000

REACH inside city(15 min)

reach pedestrians (1,3km/ 5km/h)

reach cycle short (4km/ 15km/h)

reach car (12,5km/50km/h)

REACH outside city(15 min)

1e orde
1:25.000

1e en 2e orde
1:20.000



LEGEND

EXAMPLE

125 250 500

Anchor Point 

1st order

Access point

Border

2th order

line crossing not attached 

viaduct 

reach pedestrians (1km/ 4km/h)

reach cycle short (2,5km/10km/h)

reach car (7,5km/30km/h)

1:25 000

REACH inside city(15 min)

reach pedestrians (1,3km/ 5km/h)

reach cycle short (4km/ 15km/h)

reach car (12,5km/50km/h)

REACH outside city(15 min)

analyse haarlem 2010106 107TU delfT

haarlem

LEGEND

EXAMPLE

125 250 500

Anchor Point 

1st order

Access point

Border

2th order

line crossing not attached 

viaduct 

reach pedestrians (1km/ 4km/h)

reach cycle short (2,5km/10km/h)

reach car (7,5km/30km/h)

1:25 000

REACH inside city(15 min)

reach pedestrians (1,3km/ 5km/h)

reach cycle short (4km/ 15km/h)

reach car (12,5km/50km/h)

REACH outside city(15 min)

123

analyse oudeweg + kleverlaan
masker
1:35.000

oUdeweg + kleverlaan

analyse  oudeweg + kleverlaan
kaart in combinatie met anchor points

1:35.000

anchor poinTs

opvallend aan de anchor points is dat 
ongeveer bijna alle anchor points, behalve 
degene in schalkwijk in verbinding staan 
met de kleverlaan of oudeweg. ook dit is 
weer een aanwijzing dat schalkwijk zeer 
slecht aan de stad gehecht is. 
er zijn weinig anchor points die meerdere 
keren geraakt worden.

mask

opvallend aan deze maskerkaart is 
de overlap die bij lijnen met elkaar 
hebben. er zijn maar weinig gebieden 
in haarlem die door een lijn geraakt 
wordt en deze gebieden liggen allen 
aan de rand van de stad
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haarlem 123

analyse oudeweg + kleverlaan
gereduceerde 1e & 2e orde
1:35.000

oUdeweg + kleverlaan

LEGEND

EXAMPLE

125 250 500

Anchor Point 

1st order

Access point

Border

2th order

line crossing not attached 

viaduct 

reach pedestrians (1km/ 4km/h)

reach cycle short (2,5km/10km/h)

reach car (7,5km/30km/h)

1:25 000

REACH inside city(15 min)

reach pedestrians (1,3km/ 5km/h)

reach cycle short (4km/ 15km/h)

reach car (12,5km/50km/h)

REACH outside city(15 min)

1e orde geredUceerd

in de eerste orde van de gereduceerde lijnen is 
het enige opvallende het niet doorlopen van de 
kleverlaan doordat dit overgaat in een eenricht-
ingsweg. verder zijn alle reducties te vinden aan 
het einde van de lijnen. 

2e orde geredUceerd

door het reduceren van de tweede orde valt 
een deel van centrum weg plus het gebied 
rond de kloosterlaan.

LEGEND

EXAMPLE

125 250 500

Anchor Point 

1st order

Access point

Border

2th order

line crossing not attached 

viaduct 

reach pedestrians (1km/ 4km/h)

reach cycle short (2,5km/10km/h)

reach car (7,5km/30km/h)

1:25 000

REACH inside city(15 min)

reach pedestrians (1,3km/ 5km/h)

reach cycle short (4km/ 15km/h)

reach car (12,5km/50km/h)

REACH outside city(15 min)

LEGEND

EXAMPLE

125 250 500

Anchor Point 

1st order

Access point

Border

2th order

line crossing not attached 

viaduct 

reach pedestrians (1km/ 4km/h)

reach cycle short (2,5km/10km/h)

reach car (7,5km/30km/h)

1:25 000

REACH inside city(15 min)

reach pedestrians (1,3km/ 5km/h)

reach cycle short (4km/ 15km/h)

reach car (12,5km/50km/h)

REACH outside city(15 min)

1e orde
1:25.000

1e en 2e orde
1:20.000

kloosterlaan



LEGEND

EXAMPLE

125 250 500

Anchor Point 

1st order

Access point

Border

2th order

line crossing not attached 

viaduct 

reach pedestrians (1km/ 4km/h)

reach cycle short (2,5km/10km/h)

reach car (7,5km/30km/h)

1:25 000

REACH inside city(15 min)

reach pedestrians (1,3km/ 5km/h)

reach cycle short (4km/ 15km/h)

reach car (12,5km/50km/h)

REACH outside city(15 min)

analyse haarlem 2010110 111TU delfT

haarlem 123

analyse oudeweg + kleverlaan
gereduceerd masker
1:35.000

oUdeweg +kleverlaan

analyse  oudeweg + kleverlaan
gereduceerde kaart in combinatie met anchorpoints

1:35.000

LEGEND

EXAMPLE

125 250 500

Anchor Point 

1st order

Access point

Border

2th order

line crossing not attached 

viaduct 

reach pedestrians (1km/ 4km/h)

reach cycle short (2,5km/10km/h)

reach car (7,5km/30km/h)

1:25 000

REACH inside city(15 min)

reach pedestrians (1,3km/ 5km/h)

reach cycle short (4km/ 15km/h)

reach car (12,5km/50km/h)

REACH outside city(15 min)

anchor poinTs geredUceerd

door het reduceren van de kaart 
vallen een deel van de anchor points 
in het centrum van de kaart af of zijn 
minder goed bereikbaar. verder liggen 
zijn de andere punten nog bereikbaar.

mask geredUceerd

door het masker van bij gereduceerde 
kaarten over elkaar te leggen wordt 
zichtbaar dat het gebied ten noorden van 
haarlem slechts op een kaart in het bereik 
ligt. verder is alleen aan de zuidkant een 
verschuiving van de maskers zichtbaar. 
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haarlem 123oUdeweg + kleverlaan
het bereik vanaf de kleverlaan of oudeweg in 
de gecombineerde kaart beslaat heel haarlem 
noord en de belangrijke verbindingen in het 
zuidelijk deel. opvallend is dat hierin schal-
wijk niet verbonden is. nog steeds is alleen 
de schipholweg de enige lijn door dit gebied 
heen. hier tegen over staat dan weer een sterke 
verbinding met santpoort, ten noorden van 
haarlem. dit komt door de spaarndamseweg 
en de westelijke randweg, welke overlopen in 
de vondelweg en de a208.
met name het centrum gebied van haarlem 
wordt volledig geraakt door beide lijnen, 
hierdoor is dit gebied dan ook zeer donker 
gekleurd. 
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