
 
 
 
 

Haarlem, 17 januari 2020 

Betreft: Oversteekbaarheid Aziëweg tussen Schalkwoud en winkelcentrum. 

Behandeld door:  Werkgroep verkeer en vervoer Schalkwijk. 

 

Aan B & W gemeente Haarlem. 

Aan de fracties van de gemeenteraad Haarlem. 

Onlangs zijn de wijkraden van Schalkwijk door de gemeente geïnformeerd over de voortgang van het 

project Schalkwoud, een project waar de wijkraden erg blij mee zijn. 

Tijdens dit gesprek kwam ook de verkeersafwikkeling ter sprake, waarin de wijkraden graag een 

veilige oversteek gerealiseerd zien, tussen Schalkwoud en het winkelcentrum van Schalkwijk, voor 

fietsers en voetgangers middels een brug of tunneltje. Dit voorstel is echter volgens de gemeente 

niet haalbaar. Tevens moet het gemotoriseerd verkeer dat Schalkwoud uitkomt via een grote omweg 

(rechtsaf de Amerikaweg op om via de Aziëweg - Europaweg – Kennedylaan en Amerikaweg ) richting  

de N205 te rijden. 

De doorgaande route vanaf de Schouwbroekerbrug naar het kruispunt Schipholweg / N205 / Prins 

Bernhardlaan, die nu in de gemeentelijke planning zit, gaat uitsluitend gebruik maken van de 

Europaweg / Aziëweg / Amerikaweg 

Het niet kunnen realiseren van een goede en veilige oversteek voor fietsers en voetgangers van:  

op/over de Aziëweg en de afwikkeling van het uitgaand verkeer vanuit Schalkwoud stuit op bezwaren 

van de wijkraden.             . 

De werkgroep verkeer en vervoer stelt het volgende voor: 

Laat het doorgaand verkeer gebruik maken van de Kennedylaan in plaats van de Aziëweg en bestem 

de Aziëweg alleen voor busbaan, fietsers en voetgangers. Route wordt dan: Europaweg / 

Kennedylaan / Amerikaweg. De Kennedylaan en de bijbehorende kruispunten zijn nu nog aan te 

passen. 

Het resultaat is : 

- De Amerikaweg wordt een doorgaande weg richting Meerwijk en het winkelcentrum. De 

verkeersdruk op deze weg neemt af en de mogelijkheid ontstaat om vanuit Schalkwoud 

 

   

   WIJKRADEN SCHALKWIJK 

 



  Pagina 2 van 2 

 

zowel rechts af als linksaf  de Amerikaweg op te rijden, waardoor ook de grote omweg via de 

Europaweg komt te vervallen. 

- Het gebied Aziëweg tussen het winkelcentrum en Schalkwoud kan als groengebied worden 

ingericht. Fietsers en voetgangers van en naar het winkelcentrum / Schalkwoud hoeven dan 

alleen de busbaan en fietspad over te steken  

- De kruispunten Europaweg / Aziëweg en Amerikaweg / Aziëweg kunnen hierdoor 

overzichtelijk en veilig worden ingericht. 

- Door deze maatregel  komt de nieuwe wijk minder geïsoleerd te liggen. 

Het verzoek van de wijkraden van Schalkwijk is om op korte termijn dit voorstel op haalbaarheid te 

onderzoek. 

Met vriendelijke groet, 

Namens de werkgroep Verkeer en Vervoer, 

Roel Schaart 

Dick Wijnoogst 

 

Bijlage: 3 

 

 

 

 


