
 

 
 

MOTIE Ook fietspad zuidzijde Boerhaavelaan oost met gebruik van de ventwegen 
 
De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 18 april 2019, 
 
In beraadslaging over het vrijgeven van het voorlopig ontwerp Amerikaweg voor inspraak; 
 
Constaterende dat: 

• In het schetsontwerp Amerikaweg een tweerichtingenfietspad was voorzien aan de zuidzijde van 
de Boerhaavelaan oost, inclusief een nieuwe fietsbrug ten zuiden van de Wilsonbrug; 

• In het voorlopig ontwerp Amerikaweg een tweerichtingenfietspad aan de noordzijde van de 
Boerhaavelaan oost is toegevoegd, ingepast op de bestaande Wilsonbrug, maar het fietspad 
aan de zuidzijde van de Boerhaavelaan oost is geschrapt; 

• Deze variant niet is besproken met belanghebbende partijen zoals de Fietsersbond; 
 
Overwegende dat: 

• Het nieuwe voorstel voor een betere fietsontsluiting van de nieuwe woonwijk ten noorden van de 
Boerhaavelaan oost zorgt en ook goed aansluit op het tweerichtingenfietspad langs de N232 
(oude Schipholweg); 

• Het nieuwe voorstel echter voor een slechtere fietsontsluiting zorgt van het oude deel van 
Boerhaavewijk ten zuiden van de Boerhaavelaan oost ten opzichte van de huidige situatie; 

• Bij het schetsontwerp reeds is aangegeven dat bij het ontbreken van een fietspad aan de 
zuidzijde op veel plekken langs de Boerhaavelaan oost oversteekmogelijkheden moeten worden 
gemaakt; 

• Het onwenselijke is dat fietsers vanaf het Spaarne Gasthuis straks voor de kortste route 3x een 
drukke weg moeten oversteken (2x Boerhaavelaan, 1x Amerikaweg) waarvan twee keer met 
verkeerslichten om in het oude deel van Boerhaavewijk te komen; 

• Om dit te voorkomen niet over de hele weglengte een fietspad noodzakelijk is omdat op een 
groot deel van het tracé ventwegen beschikbaar zijn, die zijn te gebruiken als fietsstraat; 

 
Verzoekt het college 
Voor het definitieve ontwerp voor de Boerhaavelaan oost te onderzoeken of het mogelijk is 

- een tweerichtingenfietspad aan de zuidzijde toe te voegen vanaf de Amerikaweg tot aan het 
Zuster Rebelpad inclusief fietsbrug over de Amerikavaart en met behoud van het nu 
ingetekende fietspad aan de noordzijde; 

- Het daarbij voor fietsers tussen het Zuster Rebelpad en de Professor Eijkmanlaan mogelijk te 
maken in twee richtingen gebruik te maken van de ventwegen aan de zuidzijde van de 
Boerhaavelaan oost (Frederik Ruyschstraat, Jan van der Horststraat en Malpighistraat) 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
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