
weg.

Inspreek punten voor Commissie Beheer,

Renovatie van de Zuid Schalkwijkerweg

1. Wij als bewoners van Molenwijk maken ons ernstige zorgen over de aantasting van 
het weide-broed gebied als gevolg van eventuele aanleg van tijdelijke wegen.

2. Daarom zien wij als enige twee opties een ontsluiting te realiseren, een noodbrug 
over de Ringvaart en eventueel, indien nodig, aansluiting van een tijdelijke weg op de 
Zwemmerslaan achter de bebouwing van de Zuid Schalkwijkerweg.

3. Graag wijzen wij u erop dat binnenkort (mogelijk volgende week al) de nieuwe 
woningen van Haarlem-Buiten gedeeltelijk worden opgeleverd. En in de maanden 
daarna de rest van de woningen.
Hetgeen inhoudt dat deze nieuwe bewoners ook gebruik moeten maken van de aan 
te leggen tijdelijke weg in de polder. Dat betekend minimaal van 32 gezinnen dat 
daar 50 auto's elke dag 's morgens en 's avonds gebruik maken van de tijdelijke 
Daarom lijkt ons zeker het overwegen waard om ook ten behoeve van deze 

bewoners een ontsluiting te maken over de Ringvaart. Dan komt een oever 
verbinding, een tijdelijke brug nabij de huidige fietsbrug in beeld.
Uit uw stukken ,heb ik begrepen dat het projectteam die mogelijkheid aan het 
verkennen is, ik wil u uitdrukkelijk vragen deze mogelijkheid sterk te overwegen.

Renovatie van het weg deel Lage Kadijk - Zwemmerslaan,

1. De eerste vraag voor dit weg gedeelte is: wordt dit gedeelte in compartimenten 
uitgevoerd, zo ja in hoeveel compartimenten zijn dat dan?
De vraag blijft: Hoe komen de aanwonenden vanaf hun erf op de tijdelijke weg, 
indien deze noodzakelijk is voor dit weg deel, blijft de Zuid-Schalkwijkkerweg voor 
hen berijdbaar?

2. Aan deze weg zijn ook een aantal bedrijven actief zoals een elektrotechnisch bedrijf, 
een bedrijf voor scheeps benodigdheden en niet te vergeten de Jachtwerf van 
Opzeeland.

3. Indien een ontsluiting over de Ringvaart wordt gerealiseerd, kunnen de bewoners 
tussen de Lage Kadijk en Zwemmerslaan van de zuidelijke route gebruik blijven 
maken of het laatste gedeelte van Zuid Schalwijkerweg gebruik maken richting 
Zwemmerslaan.

4. Als steeds 1/3 van deze weg wordt aangepakt kunnen de bewoners wonende tussen 
de Lag Kadijk en Zwemmerslaan nog steeds van deze weg gebruik blijven maken.

5. Dan lijkt een tijdelijke weg via de Zwemmerslaan eigenlijk overbodig.

Start van de aanleg met de Lijdelijke wegen in het weiland

1. Indien het noodzakelijk blijkt om een tijdelijke weg aan te leggen langs de bebouwing 
van de Zuid Schalkwijkerweg dan zeker niet in het voorjaar.

2. De start van de werkzaamheden kunnen het beste starten na het broedseizoen. In 
het voorjaar starten is geen optie omdat de vogels zoals kieviten, tureluur en wat 
later de lepelaars dan juist arriveren.
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3. Wij stellen voor om na de zomer in de maanden september, oktober te starten. De

vogels zijn dan weg, in deze periode verzamelen zij zich wel.

1. Nogmaals, wij zijn absoluut tegenstander van doorkruisingen van het weiland dat een

gebruiken. Hoewel deze fietspaden verboden is voor gemotoriseerd verkeer.

last heeft van de werkzaamheden.

Een tijdelijke weg dwars door het weiland (broedgebied)

4. De koeien staan voor de wintermaanden opstal wij denken dat de boer dan het minst

broedgebied is met een tijdelijke weg.
Gezien het gebruik van snorfietsen en brommers en motoren die allen de fietspaden


