
    BRANDBRIEF aan de Gemeenteraad
Velsen

Snelfietsroutes in Velsen, als onderdeel van een regionaal netwerk
Aan de Raad en aan de individuele Raadsleden. 
Wij als Fietsersbond Velsen hebben toevallig via uw vergaderstukken kennisgenomen van de 
voorstellen omtrent een fietspadennet voor de gemeente Velsen, die in opdracht van de OD IJmond 
zijn ontwikkeld en opgesteld door GoudappelKoffeng.

Dat het ontwikkelen van het fietsnet niet met ons als belangenbehartigers van de Velsense fietser is 
besproken vinden wij erg teleurstellend en verbazingwekkend, omdat wij zeer regelmatig contact 
hebben met verkeersambtenaren en de wethouder. 
Voorts merken wij nu dat onze visies niet met elkaar stroken en ons plan voor Snelfietsroutes er 
daardoor anders uitziet.

De Fietsersbond regio Haarlem, waar de lokale Velsense afdeling deel van uitmaakt, is al maanden 
geleden begonnen veilige Snelfietsroutes te zoeken die Velsen verbinden met Haarlem-station en 
andere knooppunten van een regionaal fietsnetwerk. 
Aansluitend aan onze Jaarvergadering op 28 januari 2018 te Haarlem was een debatsessie over 
snelfietsroutes. Voor deze sessie bent u allen uitgenodigd via uw griffie. Er debatteerden een viertal 
Velsense raadsleden mee, waarmee wij heel gelukkig waren. Net als de andere afdelingen hield de 
Velsense Fietsersbondafdeling toen een ‘pitch’ en wel over de rechtstreekse verbindingen die de 
snelfietsroutes zullen gaan bieden.  [zie bijlage]

Het voorliggende voorstel kiest als Snelfietsroute de kortste weg van het Pontplein naar de grens 
van Haarlem, het Delftplein. Het is een route door de woonkernen, soms pal naast auto’s; voorzover 
aanwezig op drukke, smalle fietspaden; veel zijstraten en malle bochtjes. Aansluiting op het fietsnet  
ontbreekt en er is evenmin aandacht voor het groeiend fietsverkeer, inclusief de e-bike.

De Fietsersbond Velsen kiest voor een Snelfietsroute “over de flanken” voor de veiligheid, het 
comfort én de snelheid, en in een regionaal perspectief, in overleg met onze Haarlemse collega’s. 
De Fietsersbond kiest voor de brede, merendeels vrijliggende fietspaden, zoals langs de HOV-baan, 
het Schoterkerkpad en aan de westkant van de Haarlemse Westelijke Randweg. 

Wij vragen de gemeenteraad een heroverweging van het voorstel omdat een 
gevaarlijke route wordt aanbevolen als zijnde veilig en snel.
De noodzakelijke verbreding van de gekozen fietsroutes zal niet plaats vinden, staat in het voorstel. 
Gezien de route én de tabel met optionele maatregelen hebben wij er geen vertrouwen in dat de 
benodigde snelfietsroute-kwaliteit kan worden bereikt. Forensen en scholieren een onveilige route 
bieden mag geen beleid zijn.

De Fietsersbond Velsen vindt de voorgestelde route naar Haarlem ongeschikt. 
Te smal, te gevaarlijk, teveel stoplichten, teveel zijstraten. Op de Hagelingerweg zijn de fietspaden 
te smal net als op de Broekbergenlaan, waar ook nog de auto’s aan de verkeerde kant van de smalle 
fietsstrook staan geparkeerd. De Rijksstraatweg in Haarlem is slecht bestraat, veel te smal met 
teveel stoplichten.
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De Fietsersbond Velsen constateert dat de voorgestelde route niet zal of niet kan geschikt worden 
gemaakt in Velsen en in Haarlem.
Volgens de richtlijnen van het CROW moet o.a. het fietspad Hagelingerweg en de fietsstrook van de 
Broekbergenlaan verbreed gaan worden. Dit gehele trace is net nieuw opgeknapt en fietspaden zijn 
slechts 1.80 meter breed, dit moet minstens 2.5 meter breed worden volgens de richtlijn 
De door CROW voorgeschreven breedte zal op de Hagelingerweg en de Broekbergenlaan niet 
worden toegepast omdat er “geen ruimte is”, zo lezen wij. En de levensgevaarlijke situatie op de 
Broekbergenlaan wordt ook niet opgelost. Dat op deze route iedere 10 minuten de R-Net bus 385 in 
beide richtingen rijdt wordt nergens vermeld, laat staan dat er rekening mee wordt gehouden.
De drukte op de Haarlemse Rijksstraatweg kan gewoonweg nauwelijks worden opgelost en 
verkeerslichten zijn hier nodig.

Bereikbaarheid onstaat door netwerken die op elkaar aansluiten. De routes gaan van knooppunt naar 
knooppunt, waardoor een netwerk ontstaat. Het fietsnetwerk moet aansluiten op het OV-netwerk 
van bus-tram-trein, omdat de fiets verreweg het belangrijkste voor- en natransport is voor het OV. 
Bij de knooppunten is parkeergelegenheid voor de fiets en de auto.

De Fietsersbond Velsen vindt de snelfietsroute “via de flanken” veel geschikter: via het Spaarne 
aan de oostzijde en de westzijde via de N208, inprikkend naar het centrum. In Velsen betekent dit 
van het Pontplein, het HOV-fietspad richting het Schoterkerpad en de Randweg en de oost-route 
gaat via tunneltje Slaperdijk richting het Spaarne. Hier is geen hinder van stoplichten, minimaal 
aantal kruisingen, deels langs natuur en geen lastige situaties met langzamer fietsverkeer. Wij 
kiezen voor een veilige, logische, brede route en zoveel mogelijk fietspad. Een route die niet eindigt 
bij de gemeentegrens maar van knooppunt naar knooppunt gaat, gericht op scholieren/studenten en 
de belangrijkste woon-werk stromen, want daar is het snelfietsroutenetwerk primair voor. 

Het is nu al behoorlijk druk in de kernen Santpoort-Noord en Driehuis en bovendien worden er in 
Driehuis bijna 300 nieuwe woningen gebouwd, goed voor een extra 1200 autobewegingen en extra 
fietsverplaatsingen per dag. Dit opgeteld bij de vele scholieren die de route nemen is het af te raden 
hier ook nog snelfietsers, (al dan niet elektrisch) doorheen te sturen.
Daarnaast is het moeilijk te schatten hoe de ontwikkeling t.a.v. elektrisch vervoer (e-bike en 
bakfiets) zich in de eerstkomende 10 jaar zal ontwikkelen. Dus moet een toekomstvaste keus 
worden gemaakt.
Er komt veel geld vrij vanuit de overheid om knelpunten in fietsroutes aan te passen zodat 
snelfietsroutes ontstaan. Velsen wil hier zeker gaan meedoen, blijkt uit de verkiezingsprogramma's 
van diverse partijen. De Fietsersbond Velsen is echter van mening dat het gemeentebestuur van 
Velsen een verkeerde keuze maakt met dit ‘onmogelijk’ tracé.

 Wij wensen u veel wijsheid toe bij het behandelen van dit agendapunt.

Hoogachtend,
namens Fietsersbond Velsen
Marcel Griekspoor, Silvia Slaman, Han van Spanje, Kees Joustra

Bijlagen: de pitch van de Fietsersbond Velsen voor de debatsessie over snelfietsroutes en van het 
GoudappelKoffeng een copie van pagina B 6 - 7 met een foto van de veilige route door Santpoort.
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