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Amendement “doorgaande corridor” 

 

De Gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen, op donderdag 27 Mei 2021, in 

bespreking over Vaststelling bestemmingsplan Spaarne Gasthuis, 

 

constaterende dat, 

- in het beeldkwaliteitsplan Schalkwijk Midden een langszaam verkeerroute is 

opgenomen genaamd Corridor, 

- deze route doorloopt in het bestemmingsplan Spaarne Gasthuis, 

- de route echter alleen voor voetgangers wordt ingericht, 

 

overwegende dat, 

- de corridor onderdeel uitmaakt van een informele doorgaande fietsroute tussen het 

Winkelcentrum en Bioscoop Schalkwijk, popcentrum Slachthuis buurt, winkelcentrum 

Amsterdamstraat, de Koepel en het station van Haarlem, 

 

schrapt de volgende tekst op bladzijde 33, 

De zogeheten Corridor uit Schalkwijk Midden loopt langs de vijver naar het Entreeplein, waar 

een goede oversteek voor langzaamverkeer ter hoogte van de Nederlandlaan de 

Gasthuisbuurt verbindt met de Europawijk.  

 

vervangt de tekst door, 

De zogeheten Corridor uit Schalkwijk Midden loopt langs de vijver naar het Entreeplein, waar 

een goede oversteek voor langzaamverkeer ter hoogte van de Nederlandlaan de 

Gasthuisbuurt verbindt met de Europawijk. Daarnaast komt er bij de vijver een verbinding 

richting het Noorden, waar een goede oversteek voor langzaamverkeer op de 

Boerhaavelaan ter hoogte van de Kadijklaan en/of Steenwachterstraat de Gasthuisbuurt met 

de Slachthuisbuurt verbindt. 

 

en schrapt ook de tekst op bladzijde 33 onder het kopje Langzaamverkeer: 

Doorgaand fietsverkeer wordt om de Gasthuisbuurt geleid.  

 

schrapt tevens de tekst op bladzijde 37: 

De corridor uit Schalkwijk Midden wordt voortgezet in de vorm van een voetpad langs het 

GGZ gebouw langs de oostelijke oever.  

  

en 

 

De corridor en de boardwalk worden ingericht voor de voetganger. Ontsluitingen van het 

gebied voor fietsen vinden plaats via fietspaden rondom het plangebied.  
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en voegt toe: 

De corridor uit Schalkwijk Midden wordt voortgezet in de vorm van een fiets- en voetpad 

langs het GGZ gebouw langs de oostelijke oever.  

 

en 

 

De corridor wordt ingericht als informele route voor fietser en voetganger, en de boardwalk 

wordt ingericht voor de voetganger. 

 

en gaat over tot de orde van de dag.             
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