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Geachte leden van de gemeenteraad,

In januari 2017 stelde u het Stedenbouwkundig Plan voor Park Vogelenzang vast. Daarnaast nam u 
een amendement aan om het nut van en de noodzaak voor een voet-, fietsbrug over de Leidse 
Trekvaart, te onderzoeken. Hierbij informeren wij u over het onderzoek en ons besluit naar aanleiding 
daarvan.

Nut en noodzaak is onderzocht met interne en externe specialisten
Er is verkennend onderzoek gedaan naar de nut en noodzaak van een voet-, fietsbrug over de Leidse 
Trekvaart. Hiervoor zijn verschillende specialisten binnen de gemeente geconsulteerd. Verder is 
gesproken met de Fietsersbond en gemeente Hillegom. Uit deze informatie is een overzicht gemaakt 
van de voor- en nadelen van de brug waaruit nut en noodzaak moet blijken.

Uitkomsten van het onderzoek
Hieronder een overzicht van de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek.

1. Bereikbaarheid verbetert iets maar regionaal voegt de brug niet veel toe
Voor de bewoners van de dorpen Bennebroek en Vogelenzang kan de brug een verrijking zijn. Met 
de komst van de brug zal de fietsverbinding tussen Bennebroek en Vogelenzang iets korter worden 
dan via de bestaande route via de brug bij de Bekslaan. Door een snellere en aantrekkelijke route 
tussen de dorpen kan er gemakkelijker gebruik worden gemaakt van eikaars voorzieningen 
(supermarkt, school, sport). Echter, is het de vraag of dit daadwerkelijk zal gebeuren. Daarnaast zal 
de brug naar verwachting slechts als recreatieve fietsverbinding fungeren. De Fietsersbond en 
gemeente Hillegom zien liever een meer zuidelijk geplaatste brug over de Leidse Trekvaart, op 
Hillegoms grondgebied. Dat is recreatief interessanter.
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2. Bewoners zijn verdeeld
In de focusgroep van Project Park Vogelenzang is de brug besproken. De focusgroep is niet 
enthousiast over een brug omdat er veel twijfels zijn over de inpassing en is kritisch op plaatsing van 
brug (te dicht bij brug Bekslaan). Bewoners aan de westkant van de Leidse Trekvaart zijn fel tegen. 
Daarentegen lijken Vogelenzangers positiever over een brug. Uit de peiling van maart 2017 bleek dat 
7096 (0=274) van de Vogelenzangers tussen de 20 en 80 jaar de aanleg van een voet, -fietsbrug een 
goed idee vindt.

3. De brug vereist nader onderzoek
De situering en plaatsing van de brug vereist nader onderzoek. Een brug over de Leidse Trekvaart ter 
hoogte van het projectgebied heeft pas toegevoegde waarde bij voldoende afstand tot de brug nabij 
de Bekslaan. Ook moet deze niet te zuidelijk komen te liggen om aansluiting met het projectgebied 
te behouden en in gemeente Bloemendaal te liggen. Daarnaast vereist een brug aanpassingen aan 
de Leidse Trekvaart en zorgt een brug voor een fietsroute met een andere oversteek op de 
Rijksstraatweg, ook dit zal verder moeten worden onderzocht.

4. Deze brug zorgt voor een veiliger fietsroute
Een brug die aansluit op het projectgebied Park Vogelenzang zorgt voor een fietsroutes over 
grotendeels verkeersluwe wegen en een route zonder gelijkvloerse oversteek met het spoor. De 
brug kan dus zorgen voor een veiliger fietsroute dan de huidige, mits de benodigde aanpassingen 
zoals genoemd bij punt 3 van de argumenten worden verwezenlijkt. De Fietsersbond ziet liever een 
investering in de fietsroute over de brug nabij de Bekslaan.

Het college eist geen brug van de ontwikkelaar van Park Vogelenzang
Het college is van mening dat de nadelen zwaarder wegen dan de voordelen. De brug kan van nut zijn 
maar is niet noodzakelijk. Om deze reden heeft het college, naar aanleiding van uw amendement, 
besloten om van GGZ inGeest bij de ontwikkeling van het project Park Vogelenzang niet de aanleg van 
de brug te eisen.

Terugkoppeling andere amendementen in separate brief
Over de andere amendementen bij raadsbesluit vaststelling SP Park Vogelenzang (amendement 
B,C,D,E,F,I) wordt u via een andere brief op de hoogte gesteld (2017019818).

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders vanBkrëmendaal,
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