
Aan de Voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland 

De heer J. Remkes 

Postbus 123 

2000 MD Haarlem 

 

Haarlem, 6oktober 2014 

Onderwerp: Hellingsbaan bij fietstunnel in Heemstede 

 

Geachte heer Remkes, 

 

Op grond van artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van Provinciale 

Staten van Noord-Holland stel ik namens de fractie van D66 de volgende vragen aan het 

college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. 

 

Inleiding 
Met de inzet van de Provincie is recent een fietstunnel onder de Cruquiusweg bij de brug 
over de Ringvaart in Heemstede gerealiseerd. Deze nieuwe fietsverbinding wordt veel 
gebruikt, maar niet alleen als recreatieve verbinding langs de ringvaart, maar ook voor 
andere doeleinden vanuit Heemstede richting Hoofddorp. 
 
Het Haarlems Dagblad berichtte op10 september 2014 over een fietstocht van wethouder en 
raadsleden uit Heemstede met de Fietsersbond langs te verbeteren locaties. Daarin werd het 
volgende vermeld over dit provinciaal fietspad:  
“ Op de Cruquiusweg stond het gezelschap lang stil bij de niet-fietsbare hellingen bij de brug 
over de Ringvaart naar 't Oude Slot en park Meermond. Daar zit echter weinig schot in. 
Zowel de Fietsersbond als de wethouder heeft al herhaaldelijk bij de provincie aangeklopt, 
maar die geeft voorlopig nog niet thuis. “ 
 
Bij navraag blijkt de hellingbaan van het 
fietspad naar de Cruquiusweg slecht 
begaanbaar te zijn door rul zand en steilte. 
De verbinding is ontstaan door veelvuldig 
gebruik. Zowel de Fietsersbond als het 
Heemsteedse college hebben dit probleem 
bij de provincie voorgelegd. 
 
Hierover heeft D66 de volgende vragen: 

1. Bent u op de hoogte van de ontstane 
hellingbaan voor fietsers bij de brug 
over de Ringvaart en het veelvuldig gebruik van deze verbinding? 

2. Bent u op de hoogte van de verzoeken van de Fietsersbond en het gemeentebestuur 
van Heemstede om deze verbinding te verbeteren? 

3. Zo ja, wie is daar voor verantwoordelijk en waar schort het precies aan? 
4. Is het College het met ons eens dat verharden c.q. verbeteren van een hellingbaan 

een gewenste en noodzakelijke aanvulling is? 
5. Is er een mogelijkheid deze aanvullende werkzaamheden voor het goed functioneren 

van deze fietsroute op korte termijn uit te voeren? Zo ja op welke termijn kan dat dan 
plaatsvinden? 

6. Zo nee, is het mogelijk om de verbetering en verharding van deze hellingbaan mee te 
nemen met het binnenkort te verrichten groot onderhoud aan de N201/Cruquiusweg? 

7. Is het College het met ons eens dat verharden c.q. verbeteren van een hellingbaan 
dan eenvoudig ‘meegenomen’ kan worden? 

8. Bent u bereid om zich voor een oplossing in te zetten?  
 
Petra Hoogerwerf en Hein Struben, Statenleden 


