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Nieuwsbrief 9 maart 2012 
 
 
 
 
 
 

Lancering petitie fietspad Coornhert Lyceum – Houtvaart - Vogelpark 
 
ingediend door  
- Fietsersbond Haarlem 

en Regio 
- Coornhert Lyceum 

Haarlem 
- Wijkraad Ramplaan 
- Bewonerscomité 

Oosterduin 
- Buurtvereniging 

Vogelpark 
 
 
Haarlem, 8 maart 2012 
 
Onderwerp: Aanleg veilige 
fietsroute tussen Oosterduin 
en het Coornhert Lyceum  
 
Sinds 2006 wordt gewerkt 
aan de aanleg van een 
fietspad tussen Coornhert 
Lyceum en Aerdenhout / 
Oosterduin. Bewoners uit 
drie gemeenten Heemstede, 
Bloemendaal en Haarlem 
hebben een groot belang bij deze nieuwe fietsschakel. De fietsroute maakt deel uit van 
een bovengemeentelijk fietspadenplan met aansluiting op de nieuwe Heemsteedse wijk 
Vogelpark. Het oorspronkelijke plan van de provincie uit 2006 stuitte op weerstand van 
bewoners van Aerdenhout (gemeente Bloemendaal). De provincie heeft nu een nieuw 
plan gemaakt dat tegemoet komt aan de bezwaren van gemeente Bloemendaal. Dat 
nieuwe plan blijkt €300.000 duurder dan het oorspronkelijke plan. De provincie vraagt de 
drie betrokken gemeenten de helft van de meerkosten (€150.000) op te brengen. Wij 
vragen Bloemendaal, Haarlem en Heemstede ieder voor € 50.000 aan deze fietsschakel 
bij te dragen. Want wij vinden het uitermate belangrijk dat dit fietspad er komt. 
 
De provincie Noord-Holland is van plan om een fietspad aan te leggen in de bocht aan de 
zuidzijde van de Westelijke Randweg tussen de Leidsevaart en Oosterduin. Het plan is 
een uitvloeisel van het provinciale programma om het oversteken van de Westelijke 
Randweg (N208) veiliger te maken. Er zijn enkele aanrijdingen geweest en er gebeuren 
veel ‘bijna ongelukken’.  
Door de aanleg van het fietspad ontstaat er een directe route tussen het Coornhert 
Lyceum en Oosterduin. De Randweg hoeft niet meer overgestoken te worden. En in 
plaats van de gevaarlijke oversteek bij het Kwakelbruggetje, kan de Leidsevaart 
overgestoken worden bij de verkeerslichten bij de Randwegbrug. Er wonen 273 leerlingen 

 

 
Geplande nieuwe fietsroute aan de zuidzijde van de Westelijke 
Randweg tussen Coornhert Lyceum (Claus Sluterweg) en Oosterduin 
(Parnassiakade) met aantakking op bestaande fietspad Vogelpark 
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en medewerkers van het Coornhert Lyceum in de wijken aan de westkant van de 
Westelijke Randweg in Haarlem en Bloemendaal.  
 
In 2006 werd het eerste plan gepresenteerd. Dat plan ging uit van een eenvoudige 
fietsbrug ter hoogte van de De Waal Malefijtlaan. Al direct bleek er in Aerdenhout 
nauwelijks draagvlak te zijn voor de fietsbrug. Ook een noordelijker gelegen brug werd 
door gemeente Bloemendaal afgewezen. Nu ligt er een nieuw voorstel van de provincie 
die tegemoet komt aan alle bezwaren van de gemeente Bloemendaal: het fietspad komt 
(zonder brug) direct uit op de Parnassiakade. Toch is het allerminst zeker dat het fietspad 
er komt. Dit nieuwe plan is namelijk duurder. De provincie wil het plan wel uitvoeren, maar 
vraagt de drie betrokken gemeentes (Haarlem, Heemstede en Bloemendaal) om de 
meerkosten op te brengen. 
 
Gemeente Haarlem stelt voor de kosten gelijk te verdelen, dus ieder één derde. 
Gemeente Heemstede neemt een afwachtende houding aan. Het college van 
Bloemendaal stelt een kostenverdeling voor op basis van het inwoneraantal. Er lijkt 
sprake van een impasse… 
 

Bij deze lanceren wij een petitie om steun te verwerven voor de aanleg van de 
fietsverbinding. Wij verzoeken u de petitie te steunen: 
http://fietspadhoutvaartleidsevaart.petities.nl/ 
 

Op 15 maart 20.00 uur vergadert de raadscommissie Grondgebied van de gemeente 
Bloemendaal over dit onderwerp. http://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Vergaderingen/Commissie-

Grondgebied/2012/15-maart/20:00 

 

De commissie Ruimte van de gemeente Heemstede vergadert ook op 15 maart om 20 
uur. 
http://www.heemstede.nl/index.php?id=536&tx_ncgovverseonris_webviews[vergadering]=543&tx_ncgovverse
onris_webviews[action]=index&tx_ncgovverseonris_webviews[controller]=Agendapunt&cHash=00293c3d5158
980612eab4958e1cf5f2 

 

Op beide vergaderingen zullen wij inspreken. 
 
 

Tekst van de petitie: 
 
Petitie gericht aan gemeenten Bloemendaal, Heemstede en Haarlem en de provincie Noord-
Holland. 
Het doel is een veiligere en kortere route voor schoolgaande kinderen. Die hoeven dan de 
gevaarlijke Westelijke Randweg niet meer over te steken. Ook station Heemstede-Aerdenhout 
wordt beter bereikbaar voor inwoners van de wijken ten westen van de Westelijke Randweg. Voor 
bewoners van het Vogelpark biedt de nieuwe fietsroute een directe ontsluiting richting Haarlem en 
een veilige route naar de basisscholen in Aerdenhout en de sportvelden in Haarlem. 
 
 
Aanleg fietsverbinding Houtvaartkade - Leidsevaart 
 
Dit is een gepland fietspad tussen de gemeenten Bloemendaal, Haarlem en Heemstede. Hierdoor 
ontstaat een: 
- veilige en korte route voor schoolgaande kinderen;  
- betere bereikbaarheid station Heemstede;  
- directe ontsluiting richting Haarlem voor bewoners Vogelpark; 
- veilige route naar basisscholen Aerdenhout en sportvelden Haarlem 
 
Gericht aan 
 

http://fietspadhoutvaartleidsevaart.petities.nl/
http://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Vergaderingen/Commissie-Grondgebied/2012/15-maart/20:00
http://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Vergaderingen/Commissie-Grondgebied/2012/15-maart/20:00
http://www.heemstede.nl/index.php?id=536&tx_ncgovverseonris_webviews%5bvergadering%5d=543&tx_ncgovverseonris_webviews%5baction%5d=index&tx_ncgovverseonris_webviews%5bcontroller%5d=Agendapunt&cHash=00293c3d5158980612eab4958e1cf5f2
http://www.heemstede.nl/index.php?id=536&tx_ncgovverseonris_webviews%5bvergadering%5d=543&tx_ncgovverseonris_webviews%5baction%5d=index&tx_ncgovverseonris_webviews%5bcontroller%5d=Agendapunt&cHash=00293c3d5158980612eab4958e1cf5f2
http://www.heemstede.nl/index.php?id=536&tx_ncgovverseonris_webviews%5bvergadering%5d=543&tx_ncgovverseonris_webviews%5baction%5d=index&tx_ncgovverseonris_webviews%5bcontroller%5d=Agendapunt&cHash=00293c3d5158980612eab4958e1cf5f2
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Bloemendaal, Heemstede, Haarlem en Provincie Noord-Holland 
 
Wij 

Fietsersbond Haarlem en Regio 
Coornhert Lyceum Haarlem 
Wijkraad Ramplaan 
Bewonerscomité Oosterduin 
Buurtvereniging Vogelpark 

Constateren 

- dat de provincie Noord-Holland een fietspad wil realiseren tussen de 
Leidsevaart/Coornhert Lyceum en Houtvaart/Oosterduin; 
- dat de provincie een nieuw plan heeft gemaakt dat tegemoet komt aan de bezwaren van 
gemeente Bloemendaal; 
- dat dit nieuwe plan €300.000 duurder is dan het oorspronkelijke plan; 
- dat de provincie de drie betrokken gemeenten vraagt de helft van de meerkosten 
(€150.000) gezamenlijk op te brengen. 

Verzoeken 

- de gemeenten Haarlem, Heemstede en Bloemendaal de gevraagde meerkosten ieder 
voor een derde (ieder € 50.000) voor hun rekening te nemen; 
- de provincie Noord-Holland dit fietspad zo spoedig mogelijk aan te leggen. 

 
 
Contactpersonen: 
 
Fietsersbond, Jaap Moerman, 06-14864601 of René Rood, 06 454 722 87 
Coornhert Lyceum, Jan Zuelen, rector, 023-5121616 
Buurtvereniging Vogelpark, Anouk Corstjens, 06-30658345 
Wijkraad Ramplaan, Geertjan Heijstek, 023-5246313 
Wijkcomité Oosterduin, Jan Kuijpers, 023-5440086 of 06-51217513 
 
 


