
Geachte gemeenteraadsleden, 
 
Naar ik heb begrepen gaat u binnenkort stemmen over het plan om een 
fietsbrug aan te leggen over de Houtvaartkade in Aerdenhout. 
In dat kader zou ik graag de volgende door mij ontvangen informatie met u 
delen. 
 
In een recente brief van de provincie is aangegeven dat de door onze buurt 
geuite bezwaren tegen een fietsbrug over de Houtvaartkade door de provincie 
naast zich neer zijn gelegd. Dit terwijl er een goed alternatief is via een 
route langs de Randweg  met een oversteek langs de tunnel bij het 
Munterslaantje. 
Als reden hiervoor wordt aangegeven "de nadelen voor ecologie en 
waterbeheersing en de hogere kosten"van een route langs de Randweg met een 
oversteek bij het tunneltje. Die route biedt ook niet genoeg ruimte voor 
het fietspad dat minimaal 4 meter breed moet worden. 
Dit laatste gecombineerd met 
   het feit dat het gebied tussen de Randweg en de in aanbouw zijnde wijk 
   Vogelpark op zeer korte termijn door de gemeente Haarlem ontwikkeld gaan 
   worden, waarbij er 200 woningen en 10.000 m2 kantoorruimte zijn gepland 
   het feit dat het struktuurplan 2020 van Haarlem, opgesteld in 2005, 
   spreekt over "ontsluiting van dit gebied in overleg met de aangrenzende 
   gemeenten". En ontsluiting via de Randweg niet is toegestaan, 
   ontsluiting via Heemstede onmogelijk is gemaakt met de bouw van het 
   Vogelpark, zodat ontsluiting alleen kan plaatsvinden via de geplande 
   (fiets!!!)brug naar de Houtvaartkade ! 
Hieruit kan dan ook alleen maar de volgende conclusie worden getrokken: 
De fietsbrug is vanaf het begin nooit alleen voor fietsers (of hun 
veiligheid) bedoeld geweest maar moet zo breed en zwaar zijn omdat 
ontsluiting van de te bouwen Haarlemse wijk via Aerdenhout moet gaan 
plaatsvinden. Dus naast fietsers ook alle autoverkeer, inclusief 
brandweer,ambulance, vuilnisauto's, taxi's etc. En dat ook nog eens 
gedeeltelijk op kosten van de belastingbetaler van Bloemendaal. 
 
Als het inderdaad zo is dat deze fietsbrug niets anders is dan een autobrug 
die in het begin alleen voor fietsers zal worden opengesteld, heeft dit 
grote consequenties. Het karakter van de Spiegelenburghbuurt zou dan enorm 
worden aangetast. Dit terwijl de gemeente heeft aangegeven de buurt als een 
van de karakteristieke buurten van de gemeente Bloemendaal te zien. 
Daarnaast zal het de veiligheid van de kinderen en de verkeersveiligheid in 
het algemeen in deze kinderrijke buurt sterk doen afnemen.. 
 
Natuurlijk moeten buurgemeenten met elkaar samenwerken en tot oplossingen 
voor gemeenschappelijke problemen komen. Maar het mag niet zo zijn dat het 
helpen oplossen van de problemen van een buurgemeente door de gemeente 
Bloemendaal ten koste gaat van haar eigen inwoners. 
 
Ik zou u dan ook allen willen verzoeken tegen deze fietsbrug te stemmen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Joost Mollerus 
Asterlaan 19 
2111 BG Aerdenhout 
 
 



 


