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PERSBERICHT 
 
 

Haarlem, 6 september 2012 
 
 

Spaarneveer: al 800 overtochten per dag 
 

 
Al veel Haarlemmers hebben het Spaarneveer, het voet/fietspontje over tussen de 
Belgiëlaan en de Spaarnelaan gevonden. Dinsdag werden al 800 fietsers 
overgezet. Zoveel passanten hadden we zo snel nog niet verwacht. Het is duidelijk 
dat het veer voorziet in een behoefte.  
 
De Fietsersbond is blij met deze nieuwe verbinding over het Spaarne. En niet 
alleen de Fietsersbond: eigenlijk alle fietsers die op het pontje staan, of even op 
het pontje staan te wachten doen dat met een glimlach op het gezicht. De 
schipper houdt minutieus op een klein velletje papier de stand bij: een turfje voor 
iedere voetganger of fietser die hij overzet.  
 
Het is niet alleen een leuke verbinding, maar ook een snelle. Met de op- en afritten 
aan beide kanten van het pontje is de overtocht sneller gemaakt dan verwacht. 
Het pontje verkort de omrijdtijd voor fietsers sterk: niet meer via de drukke 
Schouwbroekerbrug of Buitenrustbruggen, maar een verkeersveilige route tussen 
Schalkwijk en Haarlem-Zuid, de binnenduinrand en de kust. Het is niet alleen een 
recreatieve route, maar ook een belangrijke schoolroute. Veel middelbare scholen 
zijn in Haarlem-Zuid gevestigd; de Vrije School ligt juist in de Europawijk. 
 

 
30 augustus: Opening van het pontje door wethouder Rob van Doorn. 

 
De fietsverbinding met Schalkwijk heeft een lange historie. De oeververbinding 
was al opgetekend in het Verkeerscirculatieplan van de gemeente Haarlem uit 
1987. De Fietsersbond heeft deze ontbrekende schakel voorgesteld in het 
stimuleringsprogramma van de provincie Noord-Holland Impuls Fiets 2008-2012. 
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Hierdoor werd 90% van de kosten gesubsidieerd. De bezwaren vanuit de wijk 
Zuiderhout tegen het pontje hebben wij nooit begrepen.  
 
Het pontje vaart dagelijks. Door de week van 7 tot 19 uur, zaterdag van 8 tot 19 
uur, zondag van 9 tot 19 uur. De overtocht is gratis. 
 
 
 

Noot voor de redactie: 
Voor nadere informatie: Fietsersbond Haarlem, Jaap Moerman 
tel.  06 148 646 01 

 


