
Fietsentrees Spaarwoude
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….



Entree Spaarnwoude De Ven 
fiets en wandelroute

Bruggetje de Ven, 
knooppuntenroute voor fiets 
en tevens wandelnetwerk.



Amsterdamse weg oversteek de Ven
Enige aanwijzing dat hier de entree naar Spaarnwoude is, 

is het knooppunten  bordje. Aanduiding wandelnetwerk, niet geheel duidelijk.



Fietspad Spaarnwoude in via de Ven.
De opstelplaats heeft een helling, 

niet fijn met opstappen voor ouderen en kinderen

.



Alternatieve route via oud Velsen

Via de knooppunten kom je met 
de fiets wel in oud Velsen. 
Echter, de huidige route richting 
Spaarnwoude is nu via de 
Amsterdamseweg N202.

Vanuit Velserbeek fiets je door 
het tunneltje Oud Velsen in. 
Van hieruit naar Spaarnwoude 
fietsen. Rustieke route door een 
monumentale plaats!



Entree Spaarnwoude 

Boterdijkweg. 
Hier is wandelnetwerk knooppunt 51.



Entree Spaarnwoude ‘t Spijk. 
Mooi landelijk, maar heel vol met auto’s. Enkele lantarenpalen aanwezig. 

Na het tunneltje verdwijnen de fietssuggestie stroken weer.



Entree Spaarnwoude via Weidepad en Tacitus 
tunneltje.

Mooie landelijke entree gaat over in beton.



 Jammer dat het Weidepad niet 
aansluit op het pad door het 
tunneltje. Er liggen nu open 
grastegels in de berm, hierdoor 
kunnen auto’s harder rijden omdat 
de weg breder is geworden.

Entree Spaarnwoude via 
Tacitustunneltje. 
Dit is een wandelnetwerk 
route. Verboden voor 
paarden.



Entree Spaarnwoude via 
Dammersweg, Veerweg, Genieweg.

Dit is voor fietsers vanuit de Velserbroek en Haarlem de hoofdtoegang. 
Let op, einde fietspad.



Stukje Dammersweg, gaat over van rood asfalt naar grijze (60km) weg, 
dus wandelaars met hond, kinderwagens, fietsers, auto’s, vrachtauto’s. 

Bermen zijn stuk gereden, grastegels verzakt. 
Voor wandelaars niet fijn vanwege vuil wegdek.



Dammersweg gaat over in de Veerweg, echter op google maps zonder naam. 

vanwege bocht en te hard rijdende auto’s. Te smal om met twee auto’s te 
passeren. Dit stukje is heel druk met sluipverkeer, ook in het weekend.



Tunneltje Spaarnwoude in, Veerweg overgaand in Genieweg. Slecht zicht vanuit het 
tunneltje op verkeer van rechts. Er staat altijd water in het tunneltje. Vanuit het tunneltje 

wordt het wegdek een stuk smaller, moeilijk passeren met twee auto’s. 
Hier is het zeer gevaarlijk om met kleine kinderen te fietsen.

Het tweede tunnelvak zou gebruikt kunnen worden voor wandelaars, 
dit lijkt droger.



Wandel en fietsnetwerk knooppuntenroute. De ANWB paddenstoel is hier 
essentieel voor toeristen, maar al jaren kapot. 

Betonblokken aanwezig om auto’s te hinderen, echter Veerweg is te smal om 
met twee auto’s te passeren, dus hier moet je wachten.



Entree Spaarnwoude aan de 
Slaperdijk Spaarndam. 
Knooppunt 38, is dit richting 

Spaarnwoude? 
Redoute is erg smal.

Fiets en Auto kunnen elkaar amper 
passeren. Tevens druk met solex 

groepen, legervoertuigen (?) en ook 
bijvoorbeeld route van fietsboot 

toeristen.



Verbinding Westbroekplas met Hekslootpolder

Moeilijk begaanbare trap en onveilige oversteek Slaperdijk met 
scheurende auto’s.



Einde presentatie Entrees Spaarnwoude vanuit Velsen. Deze is gemaakt 
door Silvia Slaman namens Fietserbond Velsen 2016-2018.

zeker wel wat aandacht krijgen. 
Kom Spaarnwoude binnen via een mooie entree!


