
Geachte leden van de commissie beheer,

De Fietsersbond is verheugd dat er een quick scan is uitgevoerd naar de haalbaarheid van een fietsbrug over 
de Westelijk Randweg (N208) ter hoogte van het Sterren College. Een fietsbrug op deze plek verbindt de 
snelfietsroute Heemstede-IJmuiden met o.a. de binnenstad van Haarlem. Tevens doet deze brug recht aan de
SOR, waarin de oversteekbaarheid van de Westelijke Randweg als sleutelproject is benoemd.

De varianten
• Variant B is de variant die de Fietsersbond in november 2018 heeft geopperd. Dit vinden wij nog steeds 

de meest gunstige oplossing. Deze variant sluit direct aan op de snelfietsroute en maakt tevens optimaal 
gebruik van de verdiepte N208. De quick scan spreekt van een “vrijwel haakse bocht” in het tracé. Het is
echter geen probleem om deze bocht van slechts zo’n 45° voldoende ruim vorm te geven.

• Variant A is volgens de quick scan goedkoper. Deze variant sluit echter niet direct aan op de 
snelfietsroute, er moet 120 meter worden omgefietst. Wel is deze variant gunstiger voor fietsers 
komende uit Bloemendaal over de Kleverlaan. Aandachtspunt is de oversteek over de Kleverlaan. 
Prorail verbiedt een fietsoversteek langs een spoorwegovergang. Daarom zou het logischer zijn om het 
fietspad niet geheel langs het spoor te leggen maar te laten aansluiten op de bestaande inrit van het 
terrein. Dit resulteert tevens in een kortere fietsafstand.

• De varianten C en D zijn de duurste varianten. Deze varianten bieden fietsers geen voordeel ten opzichte
van variant B. De iets kortere fietsafstand weegt niet op tegen het grotere hoogteverschil. Deze varianten
hebben dan ook niet de voorkeur van de Fietsersbond.

Resumerend, de Fietsersbond heeft een voorkeur voor de varianten B en A, in die volgorde.

De kosten
Het is de Fietsersbond onbekend hoe de geschatte kosten tot stand zijn gekomen. In vergelijking met andere 
fietsbruggen vinden we de schattingen erg hoog. Het grote prijsverschil tussen de varianten A en B vinden 
we vreemd.
Hoe dan ook is de fietsbrug een grote investering. Het moet echter goed mogelijk zijn om subsidie te krijgen
van de provincie, aangezien de brug een provinciale weg kruist, het om een provinciale doorfietsroute gaat, 
en omdat de verkeersveiligheid wordt verbeterd. Vanwege de relevantie voor omliggende gemeenten valt 
tevens te hopen op een bijdrage vanuit het Mobiliteitsfonds Zuid-Kennemerland.

Nut
In de quick scan wordt gesuggereerd dat de extra fietsafstand amper opweegt tegen de wachttijd bij de 
huidige oversteek. Dat is onjuist. Enkel bij variant A neemt de fietsafstand significant toe (120m). Door 
slechts te rekenen met deze variant én een zeer trage fietssnelheid van 12 km/h komt men op de genoemde 
36 seconden. Zelfs dat is nog altijd sneller dan de huidige wachttijd, zeker tijdens de spits.

Woningbouw
Volgens de quick scan is de driehoek tussen de spoordijk, Kleverlaan en Westelijke Randweg een potentiële 
woningbouwlocatie. In variant B komt de hellingbaan in de zuidelijke punt van dit gebied. Deze punt ligt 
ingeklemd tussen de N208 en het spoor, waardoor de impact op eventuele woningbouw ons insziens beperkt
zal zijn. In variant A volgt de hellingbaan het spoor, waardoor ook deze variant woningbouw niet of amper 
in de weg zal staan.
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