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Bijlage(n) G e e n Hoofddorp 

Onderwerp Stand van zaken fietspad Nieuwe Meer 

Geachte leden van de gemeenteraad, 

Tijdens de raadssessie in juni 2016 over de Voortgangsrapportage gebiedsontwikkeling 
Badhoevedorp 2016 (2016.0018811) heeft wethouder Reneman toegezegd dat ik u zou 
informeren over de stand van zaken van het fietspad Nieuwe Meer, tussen de golfbaan 
Amsterdam International en de A9. 

Op 23 februari 2016 heeft u van mij een voortgangsbrief over het fietspad ontvangen 
(X2016.14859) waarin ik aangegeven heb te onderzoeken op welke wijze een recreatief 
fietspad langs de golfbaan gerealiseerd kan worden. Het door Rijkswaterstaat ontworpen 
fietspad voldoet niet aan de recreatieve eisen die gelden voor een fietspad. Bovendien is 
gebleken dat het pad niet uitvoerbaar is. Om het fietspad te kunnen aanleggen is 
versteviging van de slootwanden nodig, in de vorm van damwanden. Om deze te kunnen 
plaatsen is een bommenonderzoek nodig. De huidige zandwal tussen de A9 en de 
golfbaan zal daarvoor flink afgegraven moeten worden. Gelet op de commotie rondom de 
functie van deze zandwal als versteviging en bescherming van de vroegere vuilstortput 
Nieuwe Meer, acht ik het niet raadzaam het risico te nemen de wal te verkleinen. Het 
fietspad zoals is ontworpen door Rijkswaterstaat, kan daarom niet worden aangelegd. 

Zoals aangegeven in de brief heeft onderzoek plaatsgevonden naar alternatieven voor 
het fietspad. Arcadis heeft dit onderzoek uitgevoerd. Hieruit zijn drie varianten 
onderzocht. De enige variant waar voldoende ruimte voor is, is een pad naast de sloot, 
onderaan de grondwal. Echter deze variant valt af vanwege de lage recreatieve waarde 
en het feit dat er versteviging in de bodem nodig is, met als gevolg een niet gewenst r-
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Volgvel 2 

Er vinden op dit moment constructieve gesprekken plaats met de eigenaar van golfbaan 
The International'. Bespreekpunten hierbij zijn de zorg voor het toenemend vandalisme 
aan de golfbaan en de veiligheid. Ik verwacht dat het college dit najaar met een definitief 
voorstel komt. 
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