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Jaarbericht 2011 Coördinatiegroep Haarlem en Regio 
 
Fietsen door de duinen 
 De Coördinatiegroep heeft, net als het jaar ervoor, veel aandacht gegeven aan het realiseren 

van een fietspad door de Amsterdamse WaterleidingDuinen (AWD) en behoud van het fietspad 
bij Kattendel. De kwestie van het fietspad door de AWD loopt door tot in 2012. Vast staat 
inmiddels dat de 'Buitenrandvariant' (een fietspad langs het hek van de AWD) van de baan is. 
Er wordt nu weer een studie gedaan die moet uitwijzen of er een variant mogelijk is die de 
natuurtoets wel kan doorstaan en die op enig draagvlak kan rekenen. Wij zetten hierbij in op de 
meest logische variant, de 'Dienstwegvariant'.  

 In december heeft de Fietsersbond een taart aan de leiding van PWN aangeboden om te 
onderstrepen hoe tevreden wij zijn dat het rondje fietsen nabij Kattendel voor fietsers 
behouden blijft. Wij hebben PWN ook gevraagd de kwaliteit van het fietspad te verbeteren. De 
huidige strandslag wordt helaas naar het zuiden (richting Parnassia) verplaatst.  

 
Houtvaartbrug 
De brug over de Houtvaart is nog steeds niet gerealiseerd. Lange tijd heeft de gemeente 
Bloemendaal de realisatie tegengehouden. De vierde variant die bijna geheel op Haarlems 
grondgebied ligt, heeft uiteindelijk de instemming van Bloemendaal gekregen. Of deze belangrijke 
oost-west-verbinding daadwerkelijk wordt aangelegd, is nu een kwestie van geld. De provincie 
neemt de kosten vrijwel geheel voor haar rekening. Zij wil de meerkosten door de drie aanliggende 
gemeentes laten betalen. Bloemendaal wil daar maar een klein deel van betalen. Wordt vervolgd. 
 
Maatschappelijke stage 
Acht leerlingen van het Hageveld College en het Mendel College hebben hun maatschappelijke 
stage bij ons gelopen en een drietal nuttige zaken onderzocht: verkeersveiligheid rond zes 
basisscholen, de veiligheid van de eigen fietsroute van twee leerlingen van en naar hun school en 
de verfraaiing van onze promotiestand. 
 
Bereikbaarheidsvisie 
In 2012 wordt voor de regio Kennemerland een bereikbaarheidsvisie ontwikkeld. Het is een goede 
zaak dat de fiets daarin nadrukkelijk een plaats krijgt. De wethouder van verkeer van Bloemendaal 
heeft de fietsparagraaf onder haar hoede. Wij wachten met smart op haar eerste notitie. 
 
Acties, promotie en ledenbinding 
 Ook dit jaar zijn er wederom fietsverlichtingsacties georganiseerd: op 29 oktober in 

Bloemendaal en op 5 november in Haarlem en in Heemstede.  
 In februari hebben we met een behoorlijke media-aandacht een verkiezingsdebat 

voorafgaande aan de Provinciale Statenverkiezingen gehouden.  
 In juni hebben wij meegedaan aan de vrijwilligersmarkt. Het heeft veel belangstelling en 

potentiële leden opgeleverd, maar niet concreet tot nieuwe vrijwilligers geleid.  
 Ook hebben wij in juni weer op het Houtfestival gestaan. Door het slechte weer en de andere 

opzet van de markt was er minder belangstelling dan andere jaren. 
 In september hebben we met een aantal actieve leden weer een gezamenlijke fietstocht 

gemaakt; een goede traditie van onze afdeling (Haarlem en regio). 
 De Coördinatiegroep heeft zich ingezet voor het behoud van het pontje over het Zijkanaal C in 

Spaarnwoude. De uitkomst is nog onzeker. 
 
Publiciteit 
 Per 1 januari 2011 vormen Mieke van Rooij en David Enckevort de redactie van de 

Haarlemmer Wielen. De Haarlemmer Wielen is drie keer verschenen. De laatste editie in is in 
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full color uitgebracht. In 2012 gaan we proberen vier edities uit te brengen. Elke uitgave wordt 
ook op onze website geplaatst. 

 Gerard Franse zorgt samen met zijn bezorgersploeg al jaren voor de verspreiding van de 
Haarlemmer Wielen onder onze leden. Deze onopvallende bezorgers zijn eind dit jaar verrast 
met een flesje wijn als blijk van waardering voor hun betrokkenheid en hun inzet. 

 
Leden en personalia 
 Per 1-1-2012 tellen we 1361 leden, een groei van 12 leden. In 2011 zijn er 83 nieuwe leden bij 

gekomen. Er waren 71 opzeggingen. 
Bloemendaal heeft nu 176, Haarlem 867, Heemstede 163, en Velsen 155 leden.  

 De Coördinatiegroep verzamelt al enige jaren zoveel mogelijk e-mailadressen van de leden 
met het doel hen via nieuwsbrieven van de actuele informatie te voorzien. Van slechts 40% 
hebben wij een e-mailadres. 

 Frank van Hattem en Mieke van Rooij hebben dit jaar samen de lokale website onderhouden. 
De site is vernieuwd en actueel gemaakt. Helaas heeft Frank besloten ermee te stoppen 
wegens drukke werkzaamheden.  

 De landelijke website is geheel vernieuwd. De lokale sites kunnen dit jaar volgen. Aan de 
vernieuwing van de Haarlemse website wordt nu hard gewerkt. We zijn daarom op zoek naar 
iemand die kan helpen met het bouwen van onze lokale website.  

 Sinds het voorjaar zit de afdeling Haarlem ook op Twitter. Toets : #FBHaarlem  
 De vertegenwoordiger van Velsen, Frans de Vilder (80 jaar) heeft zijn werkzaamheden als lid 

van de Coördinatiegroep beëindigd. Hij is met ‘pensioen’ gegaan. In Velsen zelf blijft hij wel 
actief voor de Fietsersbond. De Coördinatiegroep bestaat nu uit:  Yvonne Hassing, René 
Rood, Peter v.d. Velden, en vervult de bestuurstaken voor 'Fietsersbond Haarlem en Regio'. 

 
 

 

namens de coördinatiegroep, 
René Rood, 16 januari 2012 


