
 
Haarlem, 10-11-2014 

Geachte raadsleden, 

Tot mijn grote verbazing  wordt toch overwogen het fietspad langs de Dreef te verleggen naar het 
Schelpenpad. U creëert hiermee een levensgevaarlijke situatie. 
 
 De kinderen van de Dreefschool spelen al enige 10 tallen jaren aan de overkant van de Dreef, in de 
speelcirkel. De gemeente heeft deze speelgelegenheid aangewezen voor de Dreefschool, omdat de 
speelruimte achter de school voor de 250 kinderen tellende hoofdlocatie , veel te klein is.  
 
De kwaliteit van de speelcirkel met het bijbehorende speelwerktuig is maar voor een klein gedeelte 
geschikt om te spelen. Het grootste gedeelte heeft een ondergrond bestaande uit kiezelstenen. Voor 
de kinderen wordt het daarom onmogelijk de bekende spelletjes te spelen, zoals springtouwen, 
tikkertje, knikkeren enz. Daarom komen  zij voor een deel op het Schelpenpad, waarop wel te spelen 
valt. De gemeente heeft gekeken of daar iets aan te doen valt, maar het plan kan niet worden 
uitgevoerd omdat er geen geld is.  
De speelcirkel wordt afgescheiden van het Schelpenpad door een verhoging.  
 
De kinderen steken over van het Dreefschoolgebouw  naar het Schelpenpad  v.v. door middel van 
zogeheten Endlicharmen. Deze sluiten de Dreef en het fietspad af, zodat de kinderen veilig kunnen 
oversteken.  
De huidige situatie kent geen afscheiding tussen het Schelpenpad en de rijbaan. De kinderen spelen 
ver genoeg van de rijweg. Er ligt een strook gras van 2 meter met daarop de bomen als markering. 
Het spelen gaat altijd goed.  
 
-Wanneer het fietspad verlegd wordt, komen de kinderen bij het oversteken in grote problemen. Zij 
zullen het onbewaakte fietspad eerst moeten oversteken voordat ze bij de beveiligde Dreef 
aankomen.  
-Het fietspad komt straks op het Schelpenpad te liggen. De kinderen spelen voor een deel op het 
Schelpenpad en komen in hun spel onherroepelijk in aanraking met fietsers en brommers. Ik voorzie 
zware ongelukken. 
De gemeente is van plan een kleine verhoging toe te passen zodat de kinderen niet op het fietspad 
terecht komen. Twee meter verderop ligt ook al een verhoging van de speelcirkel.  
Een kleine verhoging houdt een spelend kind niet tegen, is onze ervaring. 
Het fietspad zou een andere kleur krijgen, alsof kinderen daarop letten wanneer zij aan het spelen 
zijn.  
 
 
De fietsers die naar Haarlem Centrum fietsen maken achter de bushalte aan de Dreef een kleine knik 
zodat zij weer langs de Dreef fietsen. Een enkeling neemt het Schelpenpad als fietspad. Ook dat kan 
geen argument zijn. 
 
De bomenrij aan beide kanten van de Dreef zien er gezond uit. Nergens op het Schelpenpad en op 
wegdek zijn wortels te zien die een uitweg zoeken.  Ook dit kan geen argument zijn.  
 



Het recht leggen van dit fietspad zie ik als een cosmetische oplossing. Niemand heeft mij kunnen 
uitleggen waarom dit noodzakelijk is. Niemand heeft last van die kleine knik in het fietspad. Om 
alleen maar op grond van vergezichten geld uit te geven, lijkt mij in deze tijd een grote verspilling.  
 
Namens het bestuur van Salomo, de Ouderraad en de Medezeggenschapsraad van de Dreefschool 
alsmede de leerkrachten en kinderen, 
 
Jan Vos van Marken, directeur Dreefschool.  
 


