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Betreft: Graag een fietsveilige route naar kinderboerderij Zorgvrij

 

Aan het bestuur van recreatieschap Spaarnwoude,

Veel Velsenaren en Haarlemmers bezoeken graag informatieboerderij ‘Zorgvrij’ in Spaarnwoude. De veel 
gebruikte onveilige route van fietsers is via het tunneltje van de Genieweg onder de A9 door. 

Fietsersbond Velsen constateert dat zowel via 'T Spijk als via de Genieweg er sprake is van 
sluipverkeer via de r101 en de r102 door het recreatiegebied. Wij hebben de indruk dat sinds de afsluiting 
van de Velsertunnel de verkeersintensiteit structureel fors is toegenomen. De overlast is het grootst vanuit 
Velserbroek-zuid via de Genieweg langs Zorgvrij naar de N202: zie plattegrond groen ingekleurd. Op deze 
te smalle wegverbinding tussen Dammersboog en Zorgvrij moet het langzame verkeer (fietsers zowel snel 
als langzaam met of zonder golftas, wandelaars al dan niet met kinderwagen, hond, scootmobielen etc) de 
weg delen met "gehaast doorgaand verkeer" en wordt de zwakkere weggebruiker  nu letterlijk van de weg 
gedrukt. De recente ongevallen benadrukken dat de huidige weginrichting tekort schiet.

Wat Fietsersbond Velsen mist is een veilige fietsvoorziening tussen de kruispunten 
Dammersweg(bromfietspad)-Dammersboog (A) en Genieweg/-fietspad naar Zorgvrij (B). Een vrij liggend 
fietspad zou wat ons betreft het streven moeten zijn. 
Daar de realisering van dit fietspad mogelijk veel tijd in beslag neemt, er zijn vele betrokken partijen, 
dringen we erop aan om de route tijdelijk autoluw te maken. Met een fysieke knip voor het autoverkeer bij 
het tunneltje is dit met minimale kosten en op heel korte termijn te realiseren.
Wat betreft de Dammersweg hebben we de wegbeheerder, gemeente Velsen benaderd en deze is bereid 
deze in de toekomst aan te passen. In deze brief doen wij een oproep aan u voor het resterende deel van 
de route. 
Zie onderstaand kaartje met de ontbrekende fietsroute:



Hieronder een kaart routes richting Zorgvrij. In groen de fietspaden, waarin zowel de gevaarlijk route via 
Dammersweg als ook de fietsknooppunten route naar Zorgvrij niet als fietspad op de kaart staat. 
(Knooppunt 38 naar 94, Spaarndam tot Zorgvrij via Redoute en Stelling)



 

Wij willen u vragen om de fietsroute Dammersweg/ Veerweg/ Genieweg nader te bekijken en deze op de 
agenda te zetten. Hoe mooi zou het zijn om meer Haarlemmers en Velsenaren Spaarnwoude te laten 
bezoeken als wandelaar of als fietser.

Tevens bijgevoegd bij deze brief een powerpoint met de Spaarnwoude entrees voor de Fietser vanuit 
Velsen/ Haarlem. Hier zien we ook de nodig verbeterpunten liggen.

Met vriendelijke groeten,

Fietsersbond Velsen en Fietsersbond Haarlem


