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Aan de leden van de Raad van Velsen.

Geachte leden van de Raad,
Bijgaand correspondentie en het verzoek van bewoners aan de Min. Van
Houtenlaan om het wandelpad minder gevaarlijk en met minder overlast aan te
leggen. Hierover zijn al heel wat gesprekken geweest en het is wei het laatste
moment om oog en oor te krijgen voor uw burgers, die daar dag in dag uit mee
te maken hebben. De busbaan an sich zal al tot overlast leiden, extra overlast is
geenszins nodig.

Met groet.

Frits Vermeulen,
Min.Van Houtenlaan 28
1981EJ Velsen-Zuid
0255-522269

Velsen - Zuid,
30 september 2015

Geachte heer Vennik,
Bijgaand het verzoek van vele bewoners om het wandelpad anders aan
te leggen. We hopen dat u niet alleen begrip hebt voor de praktische
problemen rond dit nauwelijks zinvolle pad en de zeer weinig
gebruikers, maar dat u ook oog en oor heeft voor de mensen, die daar
altijd wonen.

Met groet,
Fam R.Spaans
Mln. Van Houtenlaan 34
1981ej Velsen-Zuid.

Aan de heer Vennik, wethouder van Velsen
in afschrift aan de Raad van Velsen.

Van onze buurman hoorden we dat er een gesprek is geweest met U over het wandelpad achter onze
hulzen. Ook tijdens de laatste HOV-bijeenkomst (o.a. in de Fransicusschool) bleek dat er nog steeds
plannen voor zo'n wandelpad zQn. Daar kwam ook naar voren dat als reliek twee muur^es worden
oi^etrokken ter herinnering aan het oude perron.
Wij zijn tegen dit wandeipad om de voigende redenen:
•Om het vtfandelpad te vervolgen moet men de busbaan oversteken. Dit is gevaartijfc:
a) omdat de bussen op dit stuk op snelheid passeren
b) de chauffeurs rekening moeten houden met overstekende voe^n^rs.
c) er 12 bussen per uur passeren.
-Voor de talrijke scholieren ligt hier de route voor een ideaal "pauzerondje", waarbij de muurtjes als
hangplek kunnen dienen.
-Zonder wandeipad is er nu al veel overlast van groepen die zich, vooral 's avonds ophoudenpp "het
oüde spoor .
Met een pad en een haiytplek wordt de overlast vast niet minder I

Wij willen een amtere route vc»r het wandeipad, niet over de busbaan heen ,maar via de bushalte
bij de Briniostraat naar het pad achter de sporthal.
Een vervolg van het nieuwe wandelpad langs het kanaal waardig ii

Hieronder de handtekenir^en van betrokken bewoners van de Minister van Houteniaan:
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Vervolg handtekeningen van betrokken bewoners van de Minister van Houtenlaan:
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Toelichting ontwerpproces 10 juni 2015

Gesprek met wethouder Vennik.
Ter inleiding:
1.

Intro: aanleiding van dit gesprek zijn de recente bezoeken aan de inloopavonden van
HeiJmans/HOV in oma's kamer in Driehuis en de Franciscusschool. Na de vele gesprekken
met medewerkers Heijmans en Hov is daar aangedrongen om met hr.Warmerdam en
hr.Vennik aan tafel te gaan zitten.

2.

Status van dit gesprek: wij zijn hier namens bewoners van de Van Houtenlaan.

3.

Ik stel er prijs op mijn verhaal zonder onderbrekingen te kunnen doen. U krijgt mijn verhaal
straks op papier, Aad maakt aantekeningen bij dit gesprek. Enig mentaal visualiseren van
mijn verhaal is wel nodig, liefst aansluiten bij kennis ter plekke.

Uitgangspunt:
We willen constructief en in breder perspectief vooruit kijken en weinig aandacht schenken aan
gesteggel uit het verleden. Gezien de vele veranderingen in de loop de jaren in de uitwerking van het
tracé en actuele vragen in de fase waar we nu in zitten voor wat betreft de uitvoering en feitelijke
realisatie is soms even nodig terug te keren naar voorgaande ontwikkelingen voor een beter begrip.
Kernpunten voor dit gesprek:
1.

Visie achter het wandelpad

2.

Overlast beperken

3.

Veiligheid optimaliseren

4.

Wensen bewoners

5.

Gebruik vanuit de wandelaar en gebruikersintensiteit

6~Töëristischëen historische'aspecten
Uitwerkingen:
1. Visie achter het wandelpad.
Achter de wandelpaden in relatie met het te behouden groen zich een planologisch ontwerp.
Inmiddels is de IJmuiderstraatweg geweldig opgeknapt: asfalt, een heel mooi fietspad en een
wandelpad over het oude spoor met reliek perron halte Casembroodstraat. Echt super
gedaan. Een relatie met de wandelpaden in het busgebied kon hiervoor niet gelegd worden
en het is hierom dat de heer Warmerdam gevraagd is. Wandelpaden, dat wordt weleens
vergeten, hebben ultieme doelen: bewegen in de buitenlucht, de hond uitlaten, mooie
natuur of uitzichten, een doel om ergens heen te gaan en van rust genieten. Wandelpaden
moeten veilig zijn voor wandelaars,soms met hün hoofd ergens anders.
Het wandelpad in tracé 5 N sluit aan op de IJmuiderstraatweg. Het Tracébesluit was er veel
eerder dan de aanleg van de IJmuiderstraatweg. Bij het viaduct nu maar liefst 4 afritten: naar
het Pontplein, naar de De Noostraat (jammer van de trappen voor kinderwagens), naar de
Briniostraat en de Van Houtenlaan.
Dat er een halte van de bus voor het politiebureau zou komen ( halte Briniostraat), was in
2012 nog lang niet in beeld.
Deze beide veranderingen (wandelpad langs het kanaal en halte Brioniostraat) beïnvloeden
de mogelijkheden van het ontwerp!

Onverlet kan blijven het in de zienswijze 2012 geformuleerde antwoord dat de gemeente
hecht aan een doorgaande structuur van wandelpaden tussen de Kanaalzone en de
binnenduinrand. Debeperking te vinden in punt 5 hierna.

2.

Overlast beperken.
Bewoners bij het oude perron hebben last van hangjongeren, soms in ernstige mate.
Recentelijk is het weer tot escalatie gekomen, zelfs burgemeester Weerwind heeft
gereageerd en Mare Boelsma (rector VC) meldt de drugsdealers bij de opgang naar het
spoor bij de sporthal. (Je wilt het niet wetenI).
Het geplande wandelpad is wat dat betreft ideaal: van twee kanten kun je er komen, er is
niemand die je kan zien, niet vanuit de huizen of van de straat, er zijn zelfs ter afbiezing
muurtjes, die zouden moeten verwijzen naar het perron zoals dat er eens was. Eerst liep het
wandelpad op het talud, nu aan de binnenkant naast de busbaan en dat lijkt een verbetering.
Maar ook minder zicht op de hangjongeren en des te meer aantrekkelijk voor niet legale
zaken en overlast als nachtelijk gegil, ruzies, drankflessen die kapot gesmeten worden,
brommer geknetter e.d. Het afval van de jeugd zal zeker ook op de direct naast liggende
busbaan gesmeten worden. Kortom, afwegend het genot van het zeer beperkte aantal
wandelaars en de niet aflatende overlast is het een reden voor bewoners om nee tegen dit
onnodige wandelpadje te zeggen en voor de

3. Veiligheid optimaliseren.
Hoe je het wendt of keert, de oversteek van een vrijliggende busbaan is ongewenst, zeker
met kinderen en honden. De bus is ter hoogte van de oversteek op maximale snelheid, en
kinderen moeten überhaupt niet onnodig op een rijbaan komen. Ook de chauffeur van de
bus weet dat hij onbezorgd op snelhëid kan doorrijden al^ie oversteek er niëFi^Bij"dê
Briniohalte is de snelheid nul, is er een stadse situatie met trottoir en wegdek en mensen.
Om verder te wandelen naar de Stadsschouwburg kun je even om de Tiberiusschool ( 70
meter) heen het wandelpad achter de sporthal vervolgen als je dat graag wilt (Wie gaat dat
doen??)
4. Wensen bewoners.
Al heel vaak zijn wensen van aanwonenden in het geding geweest. We kunnen niet zegen dat
door de planjaren heen er niets mee gedaan is: het wandelpad ( zie 2012) dwars door het
hekwerk langs de huizen naar de Min. Van Houtenlaan is verdwenen, het wandelpad
bovenop het talud is na het besluit tot ingraven van de busbaan meeverhuisd. Het heeft wel
veel moeite gekost!. Ook nu, omdat er nu nieuwe situaties en mogelijkheden zijn ontstaan,
vragen bewoners, die mijns inziens belangrijker zijn dan een enkele wandelaar met of zonder
hond: schrap het minuscule stukje wandelpad i.v.m. aanhoudende overlast en neem een
veiliger route: kost niets, levert veel op!
Een ander gevolg van het recent verplaatste wandelpad naast de busbaan is het volgende.
Oorspronkelijk werd de busbaan van 7.20 m ingegraven en ingeklemd door het hoge talud. In
de toelichting op het ontwerpproces omgeving voormalig station IJmuiden-Oost wordt nu
het wandelpad nog dik voor de bocht op niveau van de busbaan gebracht, het terrein wordt
afgegraven en is er geen direct talud meer langs de busbaan die het geluid keert. Ergo, er

ontstaat meer vrije ruimte voor overdracht van het geluid van de optrekkende bus. Door het
wandelpad daar niet aan te leggen kan vanaf het viaduct gezien het terrein gewoon op
niveau blijven en kan het talud vanaf de zuidkant over de gehele lengte gewoon doorlopen
i.p.v. in te springen. Weer een reden om het wandelpad zo niet aan te leggen.

5. Vanuit de wandelaar en gebruikersintensiteit
Het wandelpad richting Kanaaldijk vanaf halte Briniostraat heeft alles in zich. Het wandelpad
in zuidelijke richting vanaf de Briniostraat heeft nog enige charme in het begin: er is
tenminste enig bos tussen de busbaan en de Wilgenstraat. Na het oversteken bij de overgang
Groeneweg/Van Houtenlaan loopje tussen de busbaan en de Leeuweriklaan over een pad
dat bijna geen bomen kent en het loopt dood aan het eind bij de overweg Zeeweg. Hoezo
doorlopend wandelpad. Je kunt er verder niets mee omdat het vervolg het nieuwe fietspad is
achter de huizen in Driehuis. Je kunt alleen maar terug lopen waar je begonnen was. De
praktijk is nu dat het pad dient om honden even uit te laten voor bewoners in de buurt. Voor
wandelaars is de overgang Groeneweg in feite al het Dead End.
Hoe vaak kwam je wandelaars tegen, toe het perron via natuurlijke toegangspaden met
mooie natuur bereikbaar was? 30 jaar waarneming: enkele hondenuitlaters, kinderen,
schooljeugd van het Vellesan in de pauze. Vanuit de kanaaldijk ( over het viaduct) heb ik
zelden iemand zien wandelen. Ergo, het absolute minimum. In de nieuwe situatie zal dit niet
anders zijn en rijst de vraag of h
Toeristische en historische aspecten.
Tot op heden is niet duidelijk wat er met het tunneltje moet gebeuren. De parkeerplaats bij
^e sporthal wordt aangepast. AlsTëliëk zou goedkunnen: laatciëoudë^ingang van hëfstatiöfr
staan en maak daar een expo. Voor auto's die daar parkeren om te gaan wandelen langs
onderstaande NS-wandelroute in het oog springend, maar ook voor lokale parkeerders. De
halte Briniostraat is een uitstekend vertrekpunt voor wandelaars.( Bijgaand ontwerp NSwandeling i.s.n.). De waardering van wandelaars wordt vermeld in bezoekersbeoordelingen.
Wandelaars hebben verwachtingen van die wandeldag en willen vooral wat beleven. Een
leaflet over de geschiedenis van het Noordzeekanaal, relieken en info borden langs de route
dragen hier aan bij. Info kan in de routebeschrijving worden opgenomen bijv.:
a.

Boven voor het eerst op het spoor (er staat er al een): infobord met foto's van het oude

b.

station
Iets verder op het viaduct: foto's van de beroemde grootste draaibrug

c.

Op het perron Casembroodstraat: panoramafoto met uitleg, wat zie je aan de overkant

d.

Bij het Witte Theater: van eerste centrale IJmuiden naar Theater en Oud IJmuiden

e.

Bij eindpunt wandelpad de trap op: verwijzing naar Zeevaartschool ( museum)

f.

Etc.

Wat "NS-wandelaars" ernstig ontraden moet worden: de verkeerde kant in zuidelijke richting
te gaan: niet de bedoeling, teleurstellend en dead end.
Alweer geen pleidooi om het wandelstokje langs de busbaan te gebruiken.

Samenvattend:
Wat is de verantwoording om het stukje wandelpad niet aan te ieggen?
l.Het minimaie gebruik 2.De onveiligheid voor chauffeur en wandelaar 3. De overlast voor bewoners
4. Het aanwezig zijn een bestaand en bruikbaar aiternatief 5. Constructieve eenvoud in de uitvoering.
Ons indringende verzoek namens veie bewoners, geiet op het bovenstaande, gevoed door de
gedachtenwisseling op de inloopavonden en deels ondersteund door mensen van Heijmans en HOV
aldaar: haal dit onnodige stukje wandeipad weg.
Hoe verder?
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Gemiddelde bezoekersbeoordeling:
van 5 sterren
(55 stemmen)
iBekiik alle beoordelingen

Eigenschappen
o
o

Buiten
Goed bereikbaar met het openbaar vervoer

Beschrijving
Zee, strand,vis en sluizen
Deze wandeling brengt je langs het Noordzeekanaal, een doorgraving uit 1876 waarmee
Amsterdam verbonden werd met de kortste route naar de Noordzee. Zo ontstond IJmuiden als
vissersplaats en toegangspoort tot Amsterdam met een immens sluizencomplex. Je wandelt
over het oude spoor met uitzicht op de schepen en de hoogovens van IJmuiden.Bij de
vishallen kun Je verse vis eten en de visserijhaven bekijken. Tevens kun je het Zee- en Haven
Museum bezoeken. Van hieruit kun je terugkeren naar de bushalte Briniostraat of
doorwandelen naar Umuiden aan Zee, waar boulevard, pier, zeejachthaven en strand te vinden
is. Met dezelfde buslijn kun je vandaar terug naar Haarlem. Eventueel kun je via het strand
naar Zandvoort lopen en met de trein naar Haarlem terugkeren.

Praktische informatie
Lengte:5,9of 15 km.
Beginstation: Haarlem, dan met de snelbus naar halte Briniostraat, waar de wandeling
begint.
Eindstation: Haarlem
Extra informatie en wijzigingen:
Routebeschrijving en routekaart: Je kunt de routebeschrijving en routekaart downloaden en
uitprinten.
Bus: Je kunt per bus van station Haarlem naar IJmuiden.
Toegangsbewijzen zijn niet nodig
Wandelen met de hond: Honden zijn toégestaan, bepaalde delen op het strand alleen
aangelijnd.
Meld een knelpunt
Onderweg kan er van alles gebeuren en soms kom je hinderlijke obstakels tegen. Door hier
melding van te doen zijn andere wandelaars voorbereid en kan Wandelnet dit doorgeven aan
de juiste persoon of instantie. Geef hier ie melding door.
Downloads:
Wandelen van station naar station in PDF formaat.
Beginstations van alle NS-wandelingen in PDF formaat.

