
Geachte Raadsleden, 
 
Onderstaand een extract van een discussie die Pieter Vonck namens de Stichting Behoud 
Houtmanpad e.o. in juli 2011 voerde met Jaap Moerman van de Fietsersbond. Vooral de 
geel gearceerde tekst is veelzeggend. 
 
De conclusie die de Stichting Behoud Houtmanpad e.o. hier uit trekt, is dat de Fietsersbond 
de fietsverbinding over het Houtmanpad vanaf het begin geen hoge prioriteit heeft 
gegeven. Des te merkwaardiger is het dat de Fietsersbond zich nu zo ijverig opwerpt als 
pleitbezorger van deze verbinding. De verstrengelde belangen tussen GroenLinks, de PvdA 
en de Fietsersbond zijn een ieder bekend. Een leuk gezelschapsspel: Google eens op 
Fietsersbond Haarlem. Wat blijkt, in bijna alle hits duiken de namen op van fractieleden 
van Groenlinks en PvdA. De Fietsersbond spreekt nu uit naam van deze twee partijen die 
koste wat kost een onnodig en te duur fietspad willen aanleggen. Dat de benodigde 2,5 
miljoen euro hoe dan ook door de burgers zijn opgebracht wordt eenvoudigweg even 
vergeten. Provinciegeld of gemeentegeld het is om het even: het fietspad wordt niet door 
de kaboutertjes betaald! 
 
Dat er natuur aan ten offer valt, wordt door de Fietserbond betwijfeld, erger nog, men vindt 
daar ‘niks’ van. Dit getuigt niet van grote maatschappelijke betrokkenheid. Natuur in de 
Randstad is schaars en dat wat er nog is, moeten wij koesteren. 
 
Omdat de Stichting meent dat het algemeen belang ermee gediend is, zijn wij zo vrij om 
onderstaande privémailwisseling te publiceren.  
 
Vriendelijke groet, 
 
Stichting Behoud Houtmanpad e.o. 
Namens deze 
 
Madelène Schippers,voorzitter  
 

 
Van: Pieter Vonck 

Verzonden: woensdag 13 juli 2011 18:45 
Aan: Jaap Moerman 

Onderwerp: Re: Houtmanpad 

Beste Jaap, 
  
Dit fietspad is niet nodig... 
  
Misschien is het je ontgaan maar zeer recent is de Vlaamseweg nog aangepakt met het 

creëren van vrij liggende fietspaden en dan zijn er ook nog de Zijlweg en Julianalaan in de 

nabije omgeving die allemaal rechtstreekse fietsroutes richting duinen en zee bieden. 

Kortom het hele plan is volstrekt onnodig en totale geldverspilling! Ik ben een geboren 

Haarlemmer en fiets/wandel al meer dan veertig jaar vrijwel dagelijks over dit pad en nog 

nooit heb ik één aanleiding gezien om met dit onzalige plan op de proppen te komen. 

Iedereen die wel eens op een vroege ochtend in de opkomende zonnestralen over het 

Houtmanpad heeft gewandeld zal begrijpen dat er met het realiseren van deze plannen 

een uniek en intiem stukje landschap verloren zal gaan. En waar is het allemaal goed 

voor?  



Als iedere gebruiker van het pad een beetje rekening met elkaar houdt en naar elkaar 

enige tolerantie toont dan kan het pad nog honderd jaar blijven zoals het is. De enige 

verbetering die nodig is, is het vervangen van twee bordjes; Voetpad wordt 

Wandel/Fietspad. Geschatte kosten €200,- 
Ik wil niet te kritisch zijn want jullie doen je uiterste best voor de fietser maar hier geldt 

gewoon een groter belang namelijk het behoud van het landschappelijk karakter. De 

ENFB moet zich realiseren dat ze er ook wel eens naast kunnen zitten.  
  
Bovendien! 
Ook het subsidiegeld dat besteed zou moeten worden komt uiteindelijk wel uit de 

portemonnee van de burger. De gemeente moet in deze barre tijden enorm bezuinigen, 

bijvoorbeeld op de ID-banen die op het spel staan. Het geld kan dus wel beter besteed 

worden (Dit geldt ook voor het geval dit uit een provinciepotje komt!). Kun jij mij 

overigens vertellen wat de geraamde kosten zijn van dit project? 
  
Soms komen inzichten een beetje laat maar in dit geval is het nog niet te laat... 
  
http://houtmanpad.petities.nl/ 

 
Vriendelijke groet, 
Pieter Vonck 
 
 
 
----- Original Message -----  
From: Jaap Moerman 
To: ‘Pieter Vonck’ 
Sent: Wednesday, July 13, 2011 5:16 PM 
Subject: RE: Houtmanpad 
 
Beste Pieter, 
  
De kosten zijn vooral hoog door de aanleg van een nieuwe tunnel onder de 
Randweg door. Dat is toch wel heel wenselijk. Ook de bruggen worden vervangen 
(ook de bestaande voor voetgangers), zodat ze minder hoog zijn, dus beter 
begaanbaar voor kinderen, ouderen, minder validen. 
  
Natuurlijk zijn er alternatieven, maar altijd met de Randweg als barrière en langs 
drukke wegen. 
  
Het geld komt uit potjes (Prov. + Rijk) die specifiek bedoeld zijn voor fietsinfra en 
recreatie. Die kunnen niet naar ID-banen, Toneelschuur o.i.d.  
Als Haarlem deze subsidie teruggeeft, dan gaat dat bijvoorbeeld naar de kop van 
Noord-Holland. Alleen de VVD bepleitte dit overigens in de Raad! 
  
Als ik het voor het kiezen had zou ik ook de prioriteit leggen bij de ontwikkeling 
van andere fietsroutes. Maar ja,  
  
De Fietsersbond komt op voor de belangen van de fietser, dus ook al zou dit ten 
koste gaan van het landschap (wat ik overigens betwijfel), vinden we daar 'niks' 
van. 
  
Jaap 


