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Inleiding 
 
Het is anderhalf jaar geleden dat het eerste Kettingblad verscheen. Hierbij het tweede 
nummer, vol actuele zaken, beschreven door actieve leden van de Fietsersbond∗, en 
historische wetenswaardigheden, overgenomen uit het boekje “De ontwikkeling van het 
rijwiel” door P.J. Frederiks, conservator archief A.N.W.B. Toeristenbond voor Nederland, 
1932. 
 
 
Duurzaam v eilig 
 
Drempels, uitritconstructies... het straatbeeld in Alkmaar 
is het afgelopen jaar ingrijpend veranderd. Het 
convenant “Duurzaam veilig” uit 1997 behelst indeling 
van alle wegen in drie categorieën: erftoegangswegen, 
waar maximaal 30 km/u gereden mag worden, 
gebiedsontsluitingswegen voor 50 km/u en 
autostroomwegen, voor 70 km/u. De aaneengesloten 
erftoegangswegen vormen zogenaamde 
verblijfsgebieden. Voor 2002 wordt 50 % van de bebouwde kom verblijfsgebied, in de 

                                                 
∗ Aan dit nummer werkten mee: Piet van der Linden, Rob van Streun en Herman Jan Frieling 

Als eerste rijwielpad 
werd 26 Mei 1887 
aangewezen door 
Burgemeester en 

Wethouders van Utrecht 
een der lanen in de 
Maliebaan aldaar. 
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jaren tot 2010 zal het verblijfsgebied vergroot worden tot het maximaal mogelijke. Dit is 
een rekbaar begrip. 
Bij gemeentelijk besluit van 1 mei 2001 zijn de verblijfsgebieden in Alkmaar bepaald. Het 
gaat om meer dan twintig gebieden, die niet doorsneden worden door 
gebiedsontsluitingswegen. 
Vanzelfsprekend juicht de Fietsersbond deze ontwikkeling toe. Echter, drempels en 
uitritconstructies (de schuine blokken beton dwars over de weg), bedoeld om snelverkeer 
te remmen, zijn voor fietsers hinderlijk. De fietser wordt voortdurend attent gemaakt op 
het feit dat allerlei dure maatregelen nodig zijn om snelverkeer te dwingen zich aan de 
regels te houden. Maar het wordt er gelukkig wel veiliger op, ook voor fietsers. 
 

 
Ov erleg met gemeente Heerhugowaard 
 

Kort na de start van de onderafdeling Heerhugowaard, eind 
1998, is geprobeerd om met de gemeente in gesprek te komen 
met als doel het verbeteren van de fietsinfrastructuur in 
Heerhugowaard.  
In een eerste gesprek heeft wethouder Boekel toegezegd dat 
overleg met de gemeente op ambtelijk niveau mogelijk was. 
Eind januari 1999 stuurde het hoofd van de afdeling ROV 
echter een briefje met de mededeling dat wij onze wensen 
maar bij Veilig Verkeer Nederland moesten indienen omdat die 
ook de belangen van de fietsers behartigen. Na een brief 
onzerzijds is er een éénmalig gesprek geweest met de 
verkeersplanoloog en de toenmalige verkeerskundige de heer 
Haaksman, maar er was dus geen sprake van regulier overleg. 

Tot nu toe was de manier om iets te bereiken het sturen van brieven aan het college van 
B&W of het stellen van vragen in de commissie Openbare werken & Milieu met als 
voorzitter de heer Boekel. Na het aftreden van wethouder Hoogenbosch zijn de taken 
wat anders verdeeld onder de overblijvende wethouders met als resultaat dat wethouder 
Mark nu Openbare Werken in zijn portefeuille heeft. Bij de vergadering van de commissie 
OW begin april 2001 zijn door Fietserbond en 3VO (voorheen VVN) een groot aantal 
vragen gesteld, o.a. in verband met de invoering van Duurzaam Veilig. Wethouder Mark 
kon de meeste vragen niet onmiddellijk beantwoorden en zegde toe hier spoedig op 
terug te komen. Groot was de verrassing toen er enige tijd later een vriendelijke dame 
van het gemeentehuis belde om 
een afspraak te maken voor een 
gesprek met wethouder Mark. 
Tijdens dit gesprek deelde deze 
mede dat hij 2 keer per jaar een 
gesprek wil met een 
vertegenwoordiger van de 
Fietsersbond en van 3VO waarbij 
wij onze wensen op tafel kunnen 
leggen en de gemeente ons op de 
hoogte zal stellen van hun plannen 
op het gebied van verkeer en 
verkeersveiligheid. Het voordeel hiervan is dat wij wat eerder kunnen reageren op de 
plannen van de gemeente. Tot nu toe liepen we meestal achter de feiten aan. Doordat er 

Volgens den 
Griekschen 

geschiedschrijver 
Heliodoros waren er 

omsreeks het jaar 
1000 vóór onze 

jaartelling te Athene 
voertuigen, welke 

werden gebruikt bij 
kerkelijke 

plechtigheden en die 
werden voortbewogen 
door in het inwendige 

verborgen slaven. 
 

Toen de metalen, later houten, spatborden nog niet 
bestonden – ze zijn pas in 1887 uitgedacht door den 
Engelschman Rudge – behielp men zich met een 
stroowisch of, als men die machtig kon worden, met 
een flesschhuls, welke men, zoo goed en zoo kwaad 
als het ging, bevestigde onder het zadel en die, mits 
juist in de spatlijn van het achterwiel geplaatst, 
althans het meerendeel van de modderspatten 
opving. 
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al enige tijd een goede samenwerking met 3VO is kunnen we in de toekomst samen 
hopelijk wat meer bereiken dan tot nu toe het geval was. We hopen dat we op den duur 
de gemeente toch kunnen bewegen tot een fietsvriendelijker beleid, want daarvan is nu 
nog geen sprake. 
 
 
 
 
NS Reisplanner 
 
De Nederlandse Spoorwegen hebben de hulp 
ingeroepen van de Fietsersbond om de door de 
NS-reisplanner geadviseerde fietsroutes van en 
naar NS-stations te controleren op juistheid, naar 
aanleiding van een groot aantal klachten hierover. 
In Heerhugowaard en Langedijk is een controle 
uitgevoerd en hierbij bleek dat de aanbevolen 
fietsroutes meestal gelijk waren aan de autoroute. 
Fiets/voetbruggetjes en doorsteekjes voor fietsers 
kent de reisplanner meestal niet of ze worden 
alleen voor de looproute gebruikt, met als gevolg 
dat er vaak grote omwegen worden gemaakt. 
De voet/fietsoversteek Stationsweg/Westtangent 
en de doorsteek Middenweg/Bremlaan zijn bij 
voorbeeld niet bekend in de reisplanner, met als 
gevolg in sommige gevallen een route die wel 
twee keer zo lang is als nodig! Ook stuurt de 
reisplanner fietsers soms via wegen die voor 
fietsers verboden zijn, zoals een deel van de 
Oosttangent in Heerhugowaard en de Uitvalsweg 
in Langedijk. Vaak kan men als fietser beter de 
aanbevolen looproute aanhouden. 
De commentaren zijn eind april / begin mei 2001 
ingeleverd bij de Fietsersbond, dus te laat voor de 
nieuwe dienstregeling van NS, die in juni inging. 
Nu maar afwachten wanneer de opmerkingen van 
het grote aantal fietsers dat hieraan heeft 
meegedaan, door de NS zijn verwerkt. 
 

 
 

 
Fietsers v oorrang v an 
rechts 
 
Hè, hè, fietsers van rechts 
hebben, na 60 jaar, vanaf 1 
mei 2001 weer voorrang op 
gelijkwaardige kruisingen. 
De Fietsersbond heeft zich 
vanaf de oprichting in 1975 
ingezet voor opheffing van 
de door de Duitse bezetter in 
1941 ingestelde 
uitzondering. Daarmee wordt 
een van de slechtst bekende 
verkeersregels opgeheven 
en wordt de situatie 
duidelijker en eenvoudiger. 
Het is belangrijk dat fietsers 
eindelijk de status (terug) 
krijgen die zij verdienen: 
volwaardige bestuurders op 
volwaardige voertuigen. 
Op de kruising Rekerdijk-
Muiderwaard is het vanaf 1 
mei voor fietsers nóg beter 
geregeld, want op dit 
fietspad is de oude 
fietsoversteek van de 
Muiderwaard veranderd in 
een Rekerdijkoversteek voor 
het Muiderwaardverkeer,  
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een echte voorrangskruising voor fietsers dus!  
En dat kan omdat in een 30 km.-gebied 
fietsvoorrangskruisingen op hoofdfietspaden 
wettelijk zijn toegestaan.  
De Fietsersbond afdeling Alkmaar heeft na lang 
aanhouden de gemeente kunnen overtuigen. 
Alkmaar treedt hiermee in de ‘fiets’sporen van 
een aantal andere gemeenten die deze 
kruisingen al eerder met veel succes hebben 
ingericht. Om een en ander niet ongemerkt 
voorbij te laten gaan hebben wij samen met de 
wethouder de fietsvoorrangskruising officieel 
geopend. Op de foto ziet u wethouder W. van 
der Ham op de tandem met de eigenaar ervan 
achterop, onze secretaris Herman Jan Frieling. 
 
 

 
 
De kruising Rekerdijk-
Drechterwaard, 500 meter 
zuidwaarts van deze 
kruising, is ook een 
fietsvoorrangskruising 
geworden. Maar die vinden 
wij niet verkeersveilig 
aangelegd, vooral omdat de 
autosluis is verwijderd. Wij 
dringen er nu bij de 
gemeente op aan deze weer 
aan te brengen en andere 
autosnelheidsremmende 
maatregelen te nemen. 
Verder moeten zowel op de 
Muiderwaard als de 
Drechterwaard duidelijkere 
waarschuwingsborden voor 
het autoverkeer worden 
aangebracht.  
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Non-stop fietsroute noord/zuid 
 
In de toekomst kan het Rekerdijkfietspad onderdeel worden van een non-stop 
route tussen de binnenstad (en verder) en Alkmaar-Noord zodat 
fietsverplaatsingen tussen deze gebieden sneller gaan dan die met de auto. De 
Fietsersbond stelt dit al jaren voor. In deze route is de kruising Zeswielen – 
Hoornsevaartbrug (van/naar Frieseweg) nu nog een knelpunt maar is dat over 
enkele jaren niet meer want na verlegging van de Zeswielen wordt dit een 
ongelijkvloerse kruising. De nieuwe inrichting van de gehele Frieseweg is in 
september gereed gekomen. Ook hiervoor hebben wij ons al jaren ingezet. Het is 
een 30 km-weg geworden met voor het autoverkeer uit beide richtingen één 
rijstrook, en aan beide zijden ervan een rode fietsstrook waar je als fietser lekker 
de baas bent en rustig met z’n tweeën naast elkaar kan blijven fietsen. Helaas zijn 
de fietsstroken niet in asfalt uitgevoerd en de snelheidsremmende maatregelen 
voor het autoverkeer niet optimaal, maar wij doen ons best hierin verandering te 
brengen. 
 
 
Fietsen op de Laat   
 
Fietsen op de Laat mag altijd! Schreven 
we vorig jaar nog dat fietsen op 
bepaalde drukke winkeltijden niet 
mocht, inmiddels is het gelukt om de 
beperkingen weg te krijgen! De 
doorgaande fietsroute is behouden op 
elk moment van de week, de fietsende 
boodschapper kan naar de winkel rijden 
en ter plaatse inladen. Maar... er zijn 
(nog) geen fietsenrekken! Een enkele 
winkelier geeft met een eigen rek wel 
het goede voorbeeld. Maar hoewel 
elders in de stad de nieuwe 
fietsenrekken met aanbindmogelijkheid 
(model Tulip) uit de grond geschoten 
zijn, staan op de Laat na de 
herinrichting nog fietsen tegen bomen, 
lantaarnpalen, reclameborden en 
prullenbakken en ook los op de 
standaard. De Fietsersbond is in overleg  
met de gemeente om ook op de Laat 
fietsenrekken te laten plaatsen. 
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Tot 1732 meende men, dat een voertuig op zijn minst drie wielen moest hebben en dat men het niet afkon met 
minder steunpunten en men bouwde dus slechts 3- en 4-wielige voertuigen. 
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Het Fietsbalans-onderzoek: hoe fietsv r iendelijk is Alkmaar? 
 
In 2000 deden wij mee aan de Fietsbalans. Een nieuw geformeerd onderzoeksteam 
van het landelijk bureau heeft in dat jaar 60 gemeenten onderzocht op 
fietsvriendelijkheid. Het uiteindelijke doel is de deelnemende gemeenten te prikkelen 
tot (nog) beter fietsbeleid. In november 2000 is door een onafhankelijke jury aan de 
hand van de onderzoeksresultaten tot ieders verrassing de gemeente Veenendaal 
uitgeroepen tot ‘Fietsstad 2000’. 
Het meest in het oog springende onderdeel van het Fietsbalans onderzoek 
is de praktijkbeoordeling van een representatief deel van het 
gemeentelijke fietsnetwerk. Hiervoor heeft de Fietsersbond een unieke 
hightech-meetfiets ontwikkeld, waardoor inzicht wordt verkregen in 
aspecten als de directheid en snelheid van fietsroutes, trillingshinder van 
het wegdek, oponthoud bij verkeerslichten en andere kruispunten, verkeers- 
en geluidhinder, en weginrichting. Om zo’n praktijkmeting te kunnen doen is de 
lokale kennis en inbreng van de fietsersbondafdeling in de te onderzoeken 
gemeente onmisbaar. Ook onze afdeling heeft met veel plezier aan het 
onderzoek meegewerkt. 
  
In 2001 hebben alle gemeenten een dik rapport ontvangen met daarin 
een uitgebreide weergave van de resultaten. Het onderzoek is op 
wetenschappelijke wijze uitgevoerd. Voor veel aspecten van het 
fietsklimaat zijn nu objectieve gegevens beschikbaar. Het bijzondere van het rapport 
is dat de gemeente zich kan spiegelen aan de prestaties van andere gemeenten en 
aan bestaande en vastgestelde normen. En er zijn heldere conclusies en 
aanbevelingen geformuleerd. Dit biedt een uitstekende onderbouwing voor 
wijzigingen en aanscherpingen van het fietsbeleid in onze gemeente. De vele 
onderzochte fietsaspecten zijn samengebracht in een tiental hoofdaspecten. De 
Alkmaarse situatie kunt u in het afgedrukte spinnenwebdiagram terugvinden.  
 

Fiet sbalansscore Alkmaar
directheid

comfort  (hinder )

comfort  (wegdek)

aantrekkelijkheid

concurrentiepositie

fietsgebruik

verkeer sveiligheid

stedelijke dichtheid

fietserstevr edenheid

beleid op papier

Alkmaar

norm

gemiddeld
middelgrote steden

U ziet dat Alkmaar bij slechts twee van de tien hoofdaspecten de norm haalt. Het is 
dus zeer waarschijnlijk dat dankzij de goede stedelijke dichtheid er in Alkmaar veel 
wordt gefietst. Op alle andere aspecten kan de gemeente nog veel verbeteren.  
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Donderdag 27 september jl. heeft een lid van het onderzoeksteam de resultaten aan 
de gemeenteraadscommissie gepresenteerd. Na de presentatie nam onze secretaris 
Herman Jan Frieling van de gelegenheid gebruik onze wensen voor de komende 
jaren te verwoorden. Tot slot overhandigde hij wethouder Van der Ham van Verkeer 
officieel het dikke rapport, begeleid door een aanbiedingsbrief met onze wensen.  
 
Enkele citaten uit de brief: 
 
“Uit het onderzoek komt naar voren dat in het f ietsbeleid van de gemeente de nodige 
elementen ontbreken. Maar voor een structurele verbetering van het f ietsklimaat is meer 
nodig, daarom is een systematische en integrale aanpak van het f ietsbeleid noodzakelijk. Wij 
vragen de gemeente Alkmaar dan ook het f ietsbeleid te herzien en vast te leggen in een 
nieuw  plan. Bij het uitw erken moet speciale aandacht geschonken w orden aan de aspecten 
van het f ietsklimaat w aar Alkmaar blijkens de Fietsbalans minder goed op scoort. Bij het 
f ietsbeleid horen uiteraard ook de nodige uitvoeringsprogramma’s, onderhoudsprogramma’s 
en de reservering van voldoende budget.” 
 
 “Hoew el een structurele geïntegreerde aanpak voor ons voorop staat, vinden w e dat de 
gemeente een aantal zaken direct dient op te pakken. Uit het Fietsbalans-onderzoek komt 
naar voren dat in de situatie van het f ietsverkeer veel verbeteringen nodig zijn. Vandaar de 
volgende w ensen: 

 
1. Ter verbetering van de concurrentiepositie ten opzichte van de auto vragen wij de 

gemeente alle bewaakte fietsenstallingen gratis te maken. Tevens beloont u hiermee uw 
burgers die op de korte afstanden de fiets nemen. Verder dient het aantal bewaakte 
stallingen te worden uitgebreid. Wij denken dan aan een stalling onder het Waagplein en 
aan een locatie in de Mare. De gemeente dient zich sterk te maken voor een nieuwe 
fietsenstalling ónder het station in combinatie met een fietstunnel. Ten slotte is het 
uitermate belangrijk dat met betrekking tot het bergen van de fiets er binnen de 
gemeente een consequente beoordelingsmethode van bouwaanvragen voor zowel 
woon- als bedrijfsprojecten wordt ingesteld. 

2. Wij vragen de gemeente een plan van aanpak op te stellen voor de revisie van de 
verkeerslichten in de komende 2 jaar op de belangrijke fietsverbindingen. Deze revisie 
heeft tot doel de stopkans en de wachttijden (gemiddeld en maximaal) voor fietsers 
drastisch te beperken. Uitgangspunt daarvoor zijn de normen zoals die zijn geformuleerd 
in ‘Tekenen voor de Fiets’. Wij vragen de gemeente hiervoor voldoende budget te 
reserveren op de begroting. Ervan uitgaande dat het gaat om in ieder geval 6 kruispunten 
met verkeerslichten (excl. de HAL-OV kruispunten) is een reservering van minimaal ��
225.000 (ƒ 500.000) noodzakelijk. 

3. Om spoedig verbetering van het fietscomfort te bereiken vragen we de gemeente een 
asfalteringsprogramma te starten voor de komende 4 jaar voor de tegelfietspaden op de 
belangrijke fietsverbindingen. Uitgaande van 12 km fietspad schatten we dat hiermee een 
investering van ��� � � � � � � � �  (ƒ 6.000.000) gemoeid is. Deze investering zal overigens 
een aanzienlijke reductie van de jaarlijkse onderhoudskosten betekenen. 

4. Om de verkeersveiligheid voor fietsers te verhogen vragen wij de gemeente in de 
komende 5 jaar de 30 km-gebieden te vergroten, daarin meer voorrangsfietspaden aan 
te leggen en daarbij voldoende inrichtingsmaatregelen te nemen in het kader van 
Duurzaam Veilig Verkeer. Gebaseerd op de huidige provinciale verdeling van de 
Gebundelde Doeluitkering dient voor de komende 5 jaar minimaal  ��� � � � � � � � �  
(ƒ11.000.000) voor investeringen gereserveerd te worden. 

5. Wij vragen de gemeente hoogwaardige fietspaden aan te brengen langs alle aan te 
leggen OV-corridors, te beginnen op de Nieuwe Schermerweg. Daarmee krijgt de 
‘transferiaan’ met vouwfiets in de kofferbak de beschikking over een snelle en 
comfortabele verbinding met het centrumgebied. 
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6. De Rekerdijkspoortunnel 
voldoet in geen enkel opzicht 
aan de huidige kwaliteitseisen 
(veel te smal en te steile 
hellingen), terwijl het veruit de 
drukste Alkmaarse fietstunnel 
is. Groot was onze verbazing 
te vernemen dat een 
renovatie van deze tunnel niet 
met de aanleg van het 
Zeswielen-tracé wordt 
meegenomen. Dat zou een 
historische vergissing op 
verkeersgebied betekenen. 
Wij vragen daarom met klem 
alsnog in het Zeswielen-plan 
de tunnel op te nemen en geschikt te maken voor de 8.000 fietsers die er dagelijks 
gebruik van maken. 

7. Invoering van de verkeerscirculatie rondom het centrum zoals in het vast te stellen 
beleidsplan Verkeer en Vervoer is vastgelegd en de daarbij behorende aanpassing van 
wegprofielen en kruispunten zal een grote verbetering betekenen voor delen van 
belangrijke fietsroutes langs het centrum. Omdat de Bierkade behoort tot een belangrijke 
Noord-Zuid fietsverbinding vragen wij deze met voorrang uit te voeren. 

8. Wij vragen de Stationsweg zo spoedig mogelijk autoluwer te maken ten behoeve van 
onder meer de treinreizigers, waarvan meer dan 40% op de fiets komt. 

9. Tot slot vragen wij de gemeente via een subsidieregeling scholen, sportcentra, andere 
publiekstrekkende voorzieningen en bedrijven te stimuleren tot de vervanging van 
huidige fietsenrekken door Fietsparkeur-rekken. [redactie: dat zijn rekken die voldoen 
aan een aantal kw aliteitseisen] 

“Voor 45% van alle verplaatsingen tot 7,5 
km in onze gemeente wordt de fiets 
gebruikt. Daarmee levert de fiets een zeer 
belangrijke bijdrage aan de bereikbaarheid 
binnen de gemeente. De fiets is goed voor 
de verkeersveiligheid, de economie, de 
gezondheid, het milieu, kost relatief weinig 
en neemt weinig ruimte in. Het 
Fietsbalansrapport laat zien dat er in 
Alkmaar nog het nodige voor de fietser te 
verbeteren valt. Wij vinden het nu tijd dat 
de gemeente daarin gaat investeren.” 
“De Fietsersbond en de gemeente hebben 
gedurende het onderzoek van de 
Fietsbalans op een constructieve wijze 
met elkaar samengewerkt. Daar zijn we 
zeer over te spreken. Nu het er op 
aankomt het fietsbeleid aan te scherpen 
en nieuw fietsbeleid te formuleren, hopen 
wij dat deze samenwerking zal worden 
gecontinueerd. Wij vragen de gemeente 
dan ook ons te betrekken bij het 
formuleren en uitwerken van dit beleid. Wij 
willen onze (ervarings)deskundigheid 

vanuit de fietser graag constructief 
inzetten.” 
 
 
 
 
 
Een sam envatt ing van het Alkm aarse 
Fietsbalans -rappor t kunt u aanvragen 
bij onze voorzitter  Piet van der  Linden 
tel. 072 – 562 66 90 of e-mail 
pietvanderlinden@planet.nl 
U merkt het, w ij zitten niet stil en komen op 
voor uw  belangen! 
In 2001 zijn nog eens 30 gemeenten 
onderzocht en in 2002 staan er nog 30 op 
het programma. Wij w illen  
Heerhugow aard en Heiloo ook graag 
hierbij bettrekken, maar daarvoor zijn 
enkele lokale leden nodig die daarbij w illen 
helpen. Wij kunnen u een nuttige én leuke 
tijdsbesteding garanderen! Voor nadere 
inlichtingen of opgave: benader onze 
voorzitter Piet van der Linden. 
 

In Juni 1820 schreef Von Drais dat de draisine zeer nuttig was 
voor boodschappers, om hun opdracht gemakkelijker en 

sneller te kunnen verrichten; voor brievenbestellers en 
renboden; voor reizigers, die, volgens hem, veel goedkooper en 
veel sneller zich zouden kunnen verplaatsen dan met eigen of 

met postpaarden; en voor allen die “ voor gezondheid of 
genoegen met geringe moeite in korten tijd en op aangename 

wijze zich zouden kunnen verpoozen” . 
Bij dit laatste bedenke men intusschen, dat de loopfiets van 
Von Drais een log en zwaar houten vehikel was, dat heel wat 
spierkracht van de beenen en zeer veel inspanning van den 
berijder vorderde, die meermalen, bij het telkens afzetten, in 

plaats van op den weg, in een plas modder trapte. 
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Onderhoud v an tegelfietspaden in Heerhugowaard 
Het was al niet best gesteld met de Heerhugowaardse fietspaden maar na een paar 
vorstperiodes vorige winter is de situatie dramatisch verslechterd. Door het opdooien 
kwamen de betontegels omhoog en veel fietspaden hadden meer weg van een 
hindernisbaan dan van een fietspad. In de vergadering van de commissie Openbare 

Werken & Milieu is dit aan de orde gesteld 
en wethouder Boekel heeft toen 
toegezegd dat de fietspaden na de 
vorstperiode geschouwd zouden worden 
om vervolgens de vorstschade te 
herstellen voorzover het 
onderhoudsbudget dit tenminste toelaat! 
Ondertussen zijn enkele stukjes fietspad 
geheel opnieuw bestraat, zoals één kant 
van de Saffier. Over dit stukje van ca. 150 
m heeft men 4 weken gedaan! Ook is een 
stukje van het pad langs de Middenweg 
tussen Stationsweg en Zuidtangent 
opnieuw bestraat, maar even verderop, ter 
hoogte van Middenwaard zijn alleen op 
een paar plaatsen de ergste kuilen wat 
gerepareerd. 
De gemeente heeft toegezegd weer te 
gaan kijken naar het asfalteren van de 
fietspaden omdat de kosten van het 

onderhoud van de betegelde paden de 
pan uitrijzen, want het is niet alleen de 
vorstschade; de paden worden ook 
kapot gereden door de voertuigen van 
de afdeling groenvoorziening en de 
strooiwagens van de gladheidbestrijding. 
Argument om niet te asfalteren was tot 
nu toe steeds de aanwezigheid van 
kabels en leidingen onder de fietspaden, 
maar de indruk bestaat dat dit argument vaak ten onrechte wordt gebruikt.  

Op 14 november 2001 werd de hoop op betere fietspaden weer de bodem 
ingeslagen. Volgens een artikel in het Noordhollands Dagblad ziet B&W af van het 
asfalteren van de bestaande fietspaden om twee redenen. Weer wordt de 
aanwezigheid van kabels en leidingen aangevoerd en als tweede reden de kosten. 
Hertegelen zou ƒ 19,- per m2  kosten en asfalteren ƒ 91,- per m2. Het kenniscentrum 
CROW geeft echter heel andere cijfers waaruit blijkt dat asfalteren zeker niet duurder 

In 1891 werd een der brandmeesters te Den 
Haag voorzien van een dienst-rijwiel, welk 
voorbeeld speodig werd gevolgd door 
andere brandweren. De proef in Den Haag 
slaagde zóó goed, dat in 1892 reeds zes 
brandweerlieden aldaar een rijwiel kregen. 
 

Ik moet nog melding maken van een ander, thans onmisbaar, onderdeel van het rijwiel, 
namelijk de bel, welke in 1883 werd uitgedacht door F.H. Dissel, te Dortmund. Vóór dien was 
er slechts zeer sporadisch een geluid-signaalgever op het rijwiel. In 1884 kwam de door den 
Franschman Coridas uitgevonden toeter, welke thans uitsluitend is voorgeschreven voor alle 
motorvoertuigen, een poos lang in gebruik. 
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is dan een bestrating met betontegels. Voor het gemak vergeet men ook dat een 
goed asfaltpad jaren meegaat terwijl de tegelpaden na elke vorstperiode gerepareerd 
moeten worden. 

We blijven druk uitoefenen op de gemeente in de hoop dat men toch wat meer 
aandacht zal besteden aan het onderhoud van de fietspaden. 
Heeft u klachten over de fiets- (en voet-) paden, meld dit dan bij het centrale 
meldpunt van de gemeente Heerhugowaard, tel.nr. 072-5761357. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

KETTINGBLAD 

 
 

Tot 1876 was de eenige rem, welke in gebruik was, die van Ernest Michaux op het achterwiel; doch deze 
was zóó ondoelmatig, dat velen der meergeoefende rijders reden zonder rem. 

Een allerzonderlingste afbeelding van een door menschelijke 
spierkracht voortbewogen voertuig vond de Duitsche 
wereldreiziger Richard Katz aan een Balineeschen tempel. De 
inboorlingen, voor wie een moderne fiets, nog wel met 
trappers, kettingoverbrenging en luchtbanden, overigens een 
niet zóó volkomen onbekend voertuig is, deelden hem mee, dat 
de peddelaar een demon voorstelt. Hoe ze daartoe zijn 
gekomen en wie in onzen tijd – stellig pas in het laatste 
kwartaal van de vorige eeuw (19e) – dat relief aan den zeer 
ouden tempel heeft aangebracht, zal wel een raadsel blijven. 
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Wie wil onze 
‘Kettingblad-maker’ 

worden ??? 
Het bestuur van de afdeling 
vindt het belangrijk dat de 
leden in Alkmaar en 
omstreken op de hoogte 
worden gehouden over de 
belangrijkste actuele 
fietszaken in de omgeving. 
Artikeltjes schrijven is 
meestal geen probleem, 
maar hiervan een 
ledenblaadje maken, daar 
gunnen deze actievelingen 
zich geen tijd voor! Dus, 
weet u iemand die het leuk 
vindt om een à twee keer per 
jaar een blad (op) te maken 
of bent u zelf die iemand, 
bericht het onze secretaris 
Herman Jan Frieling:  
072–5610107. 
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