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Beste raadsleden van Velsen, 
 
Recreatieschap Spaarnwoude heeft als motto en visie : 
”Wandelen, fietsen, zonnen, liggen, spelen en zwemmen in een blijvend openbaar toegankelijk 
recreatielandschap”. “Bij het permanent uitgeven van gebieden moet de openbare beleving van de 
aangrenzende gebieden voorop staan”. 
 
Bij het aanschouwen van de kilometers hekwerk met zwarte folie, is het de mening van de 
fietsersbond dat festivalbezoekers geen Spaarnwoude beleving hebben. Het festival kan evengoed 
op een willekeurig weiland worden gehouden.  
 
Voor laagdrempelige recreatie wordt Spaarnwoude minder toegankelijk door het meer permanente 
karakter van de evenementen. Als Haarlemmers en Velsenaren Spaarnwoude bezoeken per fiets, 
worden meer en meer paden en hele gebieden afgesloten. Een voorbeeld is het fietspad naar de 
Ven welke in juni 2018 voor een gehele maand was afgesloten voor fietsverkeer. Tevens 
zogenoemd gebied de Vallei, het fietspad langs de Genieweg en de Tacitus tunnel, welke in 2018 
voor minstens 3 weken/ weekenden geheel werd afgesloten. En dan komen er nog vele 
evenementen bij: twee weekenden de strong viking, diverse hardloopwedstrijden, wielertochten 
en andere drukke evenementen. 
 
Het gebied zou ook bedoeld zijn als recreatiegebied voor bewoners van Velsen en Haarlem. Echter 
het gebied is moeilijk te vinden voor de inwoners. Beheersbureau Spaarnwoude zelf geeft de 
prioriteit aan het open houden van de noordzijde van het Schap langs de Amsterdamse weg. Dit 
zijn volgens hen de hoofdentrees.  
 
Voor fietsers en wandelaars komend vanuit Velsen en Haarlem is de toegankelijkheid ver te 
zoeken. Er is geen eenduidigheid in aanrijroutes. En dan de verwaarloosde entrees van 
Spaarnwoude zelf, (kapot gereden) minimale wegen, ergernis van gemotoriseerd sluipverkeer, 
routes langs snelwegen. Tevens zijn de lokale trekpleisters niet verbonden door routing met 
Spaarnwoude: Beeckestijn naar Spaarnwoude, Oud Velsen naar Spaarnwoude, Westbroekplas 
naar Spaarnwoude, Hekslootpolder naar Spaarnwoude.  
 
Conclusie van bovenstaand is dat Fietsersbond Velsen en Fietsersbond Haarlem dit 
parapluplanbestemmingsplan afwijzen, zeker zolang de inwoners en bezoekers van Velsen en 
Haarlem niet als hoofddoelgroep van Spaarnwoude worden gezien. 
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Hieronder nog enkele korte statements: 
 

- Tijdens festivals is het onacceptabel dat fietsroutes en zeker hoofdentrees worden 
afgesloten. Een voorbeeld is Tacitus tunnel welke voor meerdere weekenden werd 
afgesloten in 2018. 

- Er moet een gedegen verkeersplan voor Spaarnwoude worden gemaakt waarbij de fietser 
en wandelaar als belangrijkste bezoeker worden gezien. Op basis van tellingen wordt nu de 
automobilist die Spaarnwoude als sluiproute gebruikt en de eenmalige festivalganger per 
auto ook meegenomen als bezoeker. 

- Gemeente Velsen moet zelf de routing richting Spaarnwoude onder handen nemen en 
daarbij de verschillende lokale recreatiegebieden duurzaam met elkaar verbinden. 

- Kennemer loopfiets, rij solex, jan soldaat, paarden, skeelers, hardlopers, rolstoelers, 
rolstoelfietsen, wandelaars en honden maken ook gebruik van fietspaden, deze 
doelgroepen moeten worden meegenomen in een gedegen plan. 

- Het gebruiken van fietspaden door gemotoriseerd verkeer moet worden meegenomen in 
het onderhoud, een fietspad is niet gemaakt voor 10-tonners om bomen weg te halen of 
om festivalhekwerk neer te zetten.  

- Spaarnwoude is een bufferzone tussen Amsterdam en de gemeente Velsen en bedoeld 
voor laagdrempelige recreatie zoals fietsen en wandelen. Kijk nog heel even naar de 
benaming van de festivals: Vliegende vrienden van Amstel Amsterdam, Strong Viking 
obstacle run Amsterdam. Zie hier, annexatie door Amsterdam is allang begonnen! 

 
 
Hopend op een fietsvriendelijke afweging. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Fietsersbond Velsen en Fietsersbond Haarlem 
 
 
 
 


