Condities en effecten van openstelling noodingang Sportpark en aanleg van een fietspad achterlangs Sloterweg tussen 1135/1147 en hoofdingang.
N.B. Zie ook bijgaande kaart
•
•
•
•
•

Ruimtelijke context buiten het Sportpark:
Naast de gevaarlijke T-kruising Sloterweg – zijtak Sloterweg, is er een gevaarlijke hoek bij de toegangsweg van Sloterweg 1137 t/m 1147.
Er waren reeds verschillende verkeersincidenten tussen wielrenners en vertrekkende auto’s van bewoners of hun bezoek.
Een iets fiets-veiliger variant zou zijn: fietspad over het parkeerterrein, maar dan dient er een fietsbrug aangelegd te worden ten koste van schaarse parkeerruimte.
In beide gevallen blijft er sprake van een gevaarlijke oversteek over de Sloterweg. Alle sporters komende uit het noorden en oosten moeten nog steeds langs de
gevaarlijke Sloterweg. Voor alle overige fietsers – fietsende bewoners én bezoekers, kinderen én volwassenen – geldt evenzeer dat er niets aan hun (on-)veiligheid
wordt gedaan.
Er zal bovendien concurrentie om schaarse parkeerruimte ontstaan. Het parkeerterrein wordt momenteel benut door de eigenaren van volkstuinen van het
aangrenzende Eigen Hof, kerkbezoekers, andere sporters en bezoekers van Slotenaren. Xenios heeft momenteel ca. 90 parkeerplaatsen aan de andere zijde van het
dorp.
Openstelling nooduitgang Sportpark: dit is een kleine 20 jaar geleden gesloten i.v.m. sociale (on-)veiligheid, op aanwijzing van de politie. Bovendien moet
onderkend worden dat het parkeerterrein structureel ook een rendez-vous vormt voor drugdealers, een uiterst ongelukkige combinatie met sporters op
puberleeftijd. Deze leeftijdsklasse maakt een zeer aanzienlijk deel uit van de totale doelgroep.

Ruimtelijke context op het Sportparkterrein:
• De aanleg van het fietspad zou aan de buitenkant van het circuit moeten worden aangelegd. Daar loopt echter al een mountainbike parcours van ASC Olympia.
• Dít parcours zou moeten verdwijnen, bomen zouden moeten worden gerooid en het terrein zou moeten worden geëgaliseerd.
• Gezien de stromen groepen fietsers die op verschillende tijden gebruik maken van de sportaccommodaties, zou een fietspad ingericht moeten zijn voor 2
rijrichtingen; de CROW-richtlijn is in dit geval minimaal 3,5 meter. Over de minimaal benodigde afstand van ca. 350 meter betekent dat tenminste een aanslag van
1225 m2 op de ecologische structuur.
• Er zou een oplossing gevonden moeten worden voor het overbruggen van het tamelijk steile talud bij het viaduct nabij de hoofdingang.
• Er wordt grove inbreuk gemaakt op de Hoofdgroenstructuur die het Sportpark is, met doorsnijding van de officiële ecologische structuur en verstoring van deels
zeldzame fauna (zoals bij voorbeeld bosuilen, bonte spechten en ijsvogels maar ook verschillende watervogels én - de processierups bestrijdende – vleermuis).
Algemene context:
• Bewoners zullen zich sterk verzetten, zoals eerder toen dit idee werd gelanceerd. Zij zullen verontwaardigd zijn over de schade aan de smalle strook bomen en
struikgewas die hun tuinen scheidt van de diverse sportverenigingen met hun sport- maar ook ander recreatieve activiteiten. Deze strook vormt tevens ecologische
structuur. Door het mountainbike parcours staat deze nu al te zeer onder druk.
• Bovendien wordt hún veiligheidsprobleem niet opgelost, evenmin als dat van andere fietsers, zowel uit Badhoevedorp, als uit Sloten en overig Nieuw West, zowel
met bestemming Sportpark (vanuit het oosten), als volkstuinen, speeltuin, scholen, winkels en kerken (alle uit verschillende richtingen). Dit klemt te meer, daar de
Sloterweg Hoofdnet Fiets is.
Conclusie:
Alles overziende: een tamelijk dure oplossing voor een tijdelijke maatregel, met een zeer beperkte oplossing van het probleem, met veel negatieve neveneffecten
en een lange voorbereidingstijd. Aan de fietsveiligheid van alle andere fietsers op de Sloterweg wordt bovendien niets gedaan, op dit Hoofdnet Fiets.
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