
Recycle!
Dit is een kreet die de echte fietser en 
fietsster moet aanspreken. De oplage 
van dit krantje is beperkt, omdat onze 
financiële middelen beperkt zijn. Om de-
ze reden is voor het A5-formaat geko-
zen wat papier en vooral verzendkosten 
bespaart.

Dit Kettingblad is onder de 450 leden 
van de Fietsersbond in onze regio ver-
spreid en is ook te vinden in de biblio-
theken.  Om het milieu en onze porte-
monnee te ontzien hebben we besloten 
daarom een recycle oproep te doen.

Ofwel: 
Wilt u (als lid) na het lezen, dit blad 

achter laten op uw werk, in een nabij 
gelegen school of wachtkamer?

Zo kan elk krantje een tweede of zelfs 
derde leven krijgen. 

Inmiddels is ook de vraag gerezen, of er 
genoeg belangstelling is voor het hand-
haven van het Kettingblad. Dit tegen het 
licht dat de website gratis is en minder 
beperkingen kent. Intern zijn we druk 
met deze vraag bezig, maar wij stellen 
vooral prijs op uw reacties.

JCP

Het Rekerdijker fietsspoortunneltje (zie artikel op blz 11)
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Het Kettingblad wordt gemaakt door de afdeling Alkmaar van de Fietsersbond.
Deze uitgave wordt verspreid onder de leden in de gemeentes Alkmaar, Bergen, 
Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Schermer. 
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Wij maken ons druk voor goede fietsvoorzieningen (stallingen, fietspaden en veilige 
wegen) voor school-, woon-, werk-, winkel- en uitgaans-verkeer. Mocht u klachten of 
opmerkingen hebben laat het ons dan weten via de onderstaande contact-personen:

Alkmaar (incl. Bergen en Schermer)
Herman Jan Frieling
Kotterstraat 36,
1826CE Alkmaar
072-5610107
alkmaar@fietsersbond.nl
alkmaar.fol.nl

Langedijk
Bert Klijn
Klipper 119,
1721GW Broek op Langedijk
0226-314183
langedijk@fietsersbond.nl
www.fietsersbond.nl/langedijk

Heerhugowaard
Rob van Streun,
Keizerarend 1,
1704TC Heerhugowaard
072-5714922
heerhugowaard@fietsersbond.nl

Heiloo
Coert Zuurbier,
Baafjeslaan 7,
1852BE Heiloo
072-5332501
heiloo@fietsersbond.nl

Het bestuur voor de afdeling Alkmaar en Omstreken bestaat uit:
Voorzitter:  Piet van der Linden, 

Secretaris: Herman Jan Frieling en
Penningmeester: Rob van Streun.
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steek bij de N242. Omrijden over het 
slecht bestrate haventerrein in Broek op 
Langedijk en een nog slechter bestrate 
Stationsweg. Vervolgens mag je langs 
de Nauertogt als fietser een aantal maal 
voorrang verlenen bij rotondes en op 
een druk deel een gevaarlijk oversteek 
maken naar de noordzijde van deze 
weg. Toch moet je vooral hier de ogen 

op het fietspad houden, om de scheu-
ren en bulten te ontwijken.

U ziet het, we zijn nog lang niet klaar. 
Op de website staat een completer 
overzicht. Mocht u aanvullingen heb-
ben, dan vernemen we dat graag. 
Oplossingen zijn natuurlijk ook welkom.

JCP 

Drie nieuwe medewerkers
In het laatste Kettingblad stond een op-
roep voor Kettingblad-maker(s). Hier is 
helaas niet op gereageerd. Dwz ik (Jan-
Kees Pielkenrood) werd wel door het 
blad aangesproken. De laatste 2 jaar 
woon ik in Alkmaar en vind dat het hier 
juist stukken beter is voor de fietser dan 
in de gemeente Langedijk waar ik 30 
jaar heb rondgefietst. Mijn brief kreeg 
aandacht en al snel werd mij gevraagd 
om het kleine Alkmaarse team te ver-
sterken. Ik heb er op het ogenblik tijd 
voor en heb dus al een aantal vergade-
ringen bijgewoond. Vooralsnog probeer 
ik iets aan het Kettingblad en aan de 
Website te doen. Dat laatste gaat ge-
beuren in samenwerking met Bert Klijn 
die de Langedijker website bijhoudt. 

Enkele maanden later sloot Karin Stel-
tenpool zich bij het groepje actieve Alk-
maarse Fietsersbondleden aan. Zij was 
erg ontevreden over het fietsgebruik 
langs de Randersdijk. Inmiddels is de 
laatste vergadering van de afdeling bij 
haar thuis gehouden. Dit alles geeft aan 
hoe men omhoog zat. De vaste kern 
bestond uit 3 (en nu dus uit 5) perso-
nen. Dat terwijl Alkmaar zo'n 300 leden 
telt. Ik hoop dan ook dat er nog wat 
actievelingen bij ons aansluiten.  

Uit een hoofdartikel in dit blad mag 
duidelijk zijn dat Coert Zuurbier ook 
geactiveerd is. Hij heeft in Heiloo de 
voorzittershamer overgenomen van 
Hans de Man. Wij danken Hans voor 
zijn jarenlange inzet in Heiloo.        

Uitstel Zeswielen-tracé? 
Nieuwe kansen voor vernieuwing Rekerdijker fietsspoortunnel!

Het gerucht doet de ronde om de aan-
leg van het nieuwe Zeswielen-tracé ze-
ker 5 jaar uit te stellen. Dit betekent dat 
fietsers voorlopig geen ongelijkvloerse 
kruising met deze weg krijgen. Dat is 
het slechte nieuws. Maar dit uitstel geeft 
de gemeente meer ruimte om plannen 
te maken voor de noodzakelijke ver-
nieuwing van de Rekerdijker fietsspoor-
tunnel hetgeen men vooralsnog niet van 
plan was. En dat is het goede nieuws! 
De fietstunnel is eind jaren zeventig 
ontworpen, in een tijd dat men rekening 
hield met steeds minder fietsgebruik.

Nu vijfentwintig jaar later gaan er ge-
middeld per dag 10.000 fietsen door 
heen en voldoet het veel te smalle en 
steile tunneltracé absoluut niet meer 
aan de huidige verkeerskundige eisen. 
Er bestaan zelfs bezorgde ouders die 
hun kinderen verbieden via die de tun-
nel naar school te fietsen! Tunnelver-
nieuwing is dus echt hard nodig en kan 
bovendien nu los van de aanleg van het 
Zeswielen-tracé worden uitgevoerd. 
Daar gaan wij ons dus de komende tijd 
sterk voor maken. (zie foto op blz 12)
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Victorie in Alkmaar
Bij het gratis worden van de bewaakte 
fietsenstallingen in het Alkmaarse cen-
trum (ook voor niet-Alkmaarders!) 
hebben de bestuursleden in het vroege 
voorjaar van 2002 heel wat vreugde-
sprongetjes gemaakt. En terecht, want 
Apeldoorn had in 2000 al aangetoond 
dat je met zo’n beleid burgers verleidt 
naar het centrum vaker de fiets te pak-
ken in plaats van de auto. Dat is niet 
alleen gezond voor die mensen (bewe-
gingsarmoede is/wordt volksvijand num-
mer één), het centrum wordt dan beter 
bereikbaar voor het zakelijk verkeer en 
voor degenen die niet zonder auto kun-
nen. Kortom, een prima maatregel 
waardoor de fiets op de korte afstanden 
beter kan concurreren met de auto. 

Steeds meer gemeenten maken daar-
om de bewaakte stallingen gratis. Kon 
je een jaar geleden op een zaterdag-
middag in ‘De Overdekte’ in een oogop-

slag de fietsen tellen, nu staan er voort-
durend meer dan 300 geparkeerd en is 
het een komen en gaan van fietserrs. 
Wel is vanwege de trap de toegankelijk-
heid verre van optimaal, reden waarom 
wij bij de gemeente aandringen op een 
roltrap met een kleinere hellingshoek.
Ook de andere twee stallingen, bij de 
Paardenmarkt en in de Ridderstraat, 
hebben te maken met een flink hogere 
bezettingsgraad. En denkt u nou niet 
dat er op straat minder fietsen staan ge-
parkeerd want het is net als met de ver-
bredingsplannen voor autosnelwegen: 
hoe meer ruimte voor een vervoermid-
del hoe meer men ervan gebruik maakt.
Wij ijveren nu voor een bewaakte stal-
ling vlakbij of onder het Waagplein want 
in 1997 heeft de gemeente al geconsta-
teerd dat er in die omgeving een flink 
tekort is. We hebben hiervoor een be-
langrijke bondgenoot: de horeca-
vereniging van het Waagplein.

Overige knelpunten
In dit Kettingblad is lang niet alles aan te 
geven dat ons als afdeling bezig houdt. 
Op de website van alkmaar.fol.nl 
hebben we een onderdeel met de naam 
"Knelpunten" toegevoegd. En die zijn er 
genoeg.

Zo ergeren we ons vooral aan de Voor-
burggracht tussen Oudkarspel en Broek 
op Langedijk, de Twuyverweg en de Bo-
venweg in Sint Pancras die later als 
Heerenweg in Oudorp verder gaat. We 
hebben het hier over 12km hoofdroute 
die door veel fietsers gebruikt wordt en 
waar geen fietsvoorzieningen getroffen 
zijn. De snelheidsmaatregelen op de 
Voorburggracht en Bovenweg halen 
weinig uit, vooral de aanwonenden hou-
den zich hier niet aan.

In Alkmaar is het gebied bij de Zeswie-
len fietsvervelend. Zo is daar het te 
smalle Rekerdijker fietsspoortunneltje, 
maar ook de oversteek tussen dit tun-

neltje en de Frieseweg. Deze oversteek 
is in zuidelijke richting zeer onoverzich-
telijk. Vanaf het tunneltje is ook een stuk 
beroerd fietspad langs de Koedijker-
straat. We hebben het dan over de be-
strate gedeeltes en het houten brug-
getje. Het slechte tegelfietspad aan de 
oostzijde van het NH-kanaal tussen de 
Huiswaarder- en de Spoorbrug is ook 
duidelijk aan vervanging toe, net als het 
fietspad langs de Randersdijk en Nieu-
we Schermerweg.

Heerhugowaard heeft een nog groter 
gedrocht langs de Middenweg tussen 
het centrum en De Noord. Tussen de 
weggezakte tegels kan je prima je fiets 
stallen, maar is dat de bedoeling?
De echte durfallen fietsen tussen 't Kruis 
(Heerhugowaard-oost) en recreactie-
gebied Geestmerambacht. Op deze 
(surfplank-) route is van alles te bele-
ven. Slechte tegelpaden langs de Zuid-
tangent, een vervelende dubbele over-
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Lobby rondom Alkmaarse gemeenteraadsverkiezingen
Er is in de periode november-2001 tot 
en met de installatie van het nieuwe 
B&W-college in mei-2002 door ons veel 
lobbywerk verricht in de politieke wan-
delgangen. Brieven in de aanloop naar 
de verkiezingen, brieven met een wen-
senlijst bij aanvang van de college-
onderhandelingen, bezoekjes, bijwonen 
van de openbare onderhandelings-
ronden en raadsvergaderingen: u ziet, 
we hebben niet stil gezeten. 

Heeft het resultaat gehad, zult u zich 
afvragen. Je weet nooit hoe ver je 
invloed reikt maar we weten wel dat het 
in algemene zin gesteld met het 
Alkmaarse fietsbeleid de goede kant 
opgaat. En laten we er maar van uit 
gaan dat het gratis maken van de drie 
bewaakte fietsenstallingen in het 
centrum, begin verleden jaar, niet was 
gelukt zonder ons lobbywerk van de 
laatste jaren. Ook aan het zeer waar-

schijnlijk uitstellen van het Zeswielen-
tracé hebben we wellicht een klein 
steentje bijgedragen. (zie bericht op blz 
11). Laten we eindigen met de derde en 
laatste alinea van de korte verkeers-
paragraaf die het nieuwe B&W-college 
heeft opgenomen in het collegepro-
gramma 2002-2006:
“Het college maakt zich sterk voor het 
fietsverkeer en in het bijzonder voor de 
infrastructuur voor en de veiligheid van 
het fietsverkeer. Het gaat om concrete 
maatregelen, zoals asfaltering van fiets-
paden, betere afstelling van verkeers-
lichten en de aanleg van fietspaden of  
fietsstroken, te beginnen op het noorde-
lijk deel van de Stationsweg en op de 
Bierkade.” 
Veel concrete maatregelen worden dit 
voorjaar vastgelegd in een gemeentelijk 
actieplan. Om dat actieplan zo sterk 
mogelijk te maken voeren wij hierover 
op verschillende niveaus overleg. 

                                  PvdL

ChristenUnie gaat voorstel doen: 
Voorrang fietsers op Langedijker rotondes

In de vergadering van de Commissie 
Wonen, Werken en Verkeer van 11 
februari 2003 heeft de heer Nugteren 
vragen gesteld over de voorrangsituatie 
op de Langedijker rotondes. Twee jaar 
eerder heeft de heer Nugteren dit ook al 
aan de orde gesteld waarna hij van de 
toenmalige verkeerswethouder van Lan-
gedijk, mevrouw Manschot te horen 
kreeg dat dit binnenkort zal worden op-
gepakt. Tot op heden is er niets ge-
beurd, de heer Nugteren vraagt uitleg 
hiervan omdat inmiddels een merkwaar-
dige situatie is ontstaan nu de omlig-
gende gemeentes de voorrangsituatie 
wel hebben aangepast aan de CROW 
aanbeveling.

Verkeerswethouder De Graaf vertelde 
dat de aanpassing zal worden meege-
nomen in het Duurzaam Veilig overleg. 
Op welke termijn uiteindelijk de aanpas-
sing wordt geëffectueerd kan niet wor- 

den gezegd. Al met al een weinig con-
creet antwoord dus. De heer Bonsel 
(PvdA) kon zich vinden in de zorgen die 
Nugteren heeft geuit en deed de sug-
gestie dat de ChristenUnie met een 
voorstel komt. In principe zal de PvdA 
dit voorstel steunen.

Verder werd door De Graaf opgemerkt 
dat er landelijk noch regionaal geen 
verplichting ligt om de voorrangsituatie 
aan te passen. Toch staat in het on-
langs vastgestelde Fietsplan Hal "Op De 
Fiets" het uitgangspunt dat binnen de 
HAL gemeenten zoveel mogelijk naar 
uniformiteit ten aanzien van de 
weginrichting en voorrangregels wordt 
gestreefd. De voorrang van fietsers op 
rotondes binnen de bebouwde kom is 
hierin met name in genoemd. Binnen-
kort zal de Fietsersbond de gemeente 
en de raadsfracties hier op wijzen.

BK
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Uit het NoordHollands Dagblad van 8 Maart 2003.
Door NHD-verslaggeefster Marga Wuis.

'Fietsgebruik kan nog 30% omhoog'
Concurrentie
Er wordt veel gefietst in Heiloo. Er zijn aantrekkelijke fietsroutes en de ge-
meente scoort hoog als het gaat om stimulering van het fietsgebruik onder de 
eigen ambtenaren. Maar er is nog veel te verbeteren. Dat blijkt uit het fietsba-
lansonderzoek van de Fietsersbond. 

De fietsers in Heiloo zijn volgens de 
Fietsersbond matig tevreden over het 
fietsklimaat. Ze zijn vooral negatief over 
de aanpak van fietsendiefstal. De ge-
meente zou ook de concurrentie-positie 
ten opzichte van de auto moeten verbe-
teren. Nu ben je binnen het dorp met de 
auto vaak sneller op de plaats van be-
stemming dan per fiets. Dat zou wat de 
Fietsersbond betreft andersom moeten.

Aanbevolen wordt om enerzijds meer 
doorsteken, bruggen en tunnels voor 
fietsers te maken, zodat die sneller op 
hun bestemming zijn en anderzijds het 
autogebruik op de korte afstanden te 
ontmoedigen door het auto-netwerk te 
vergroven, routes door het centrum te 
knippen en 30km-gebieden te vergro-
ten. Ook het invoeren van betaald par-
keren voor auto's zou helpen, aldus de 
Fietsersbond.

De bond presenteert de resultaten 
van de Heiloose Fietsbalans vol-
gende week woensdag in de 
raadscommissie Openbare Ruim-
te. De afdeling Heiloo van de Fiet-
sersbond zal de gemeente daarbij 
vragen de komende 5 jaar mini-
maal 1,3 miljoen euro te steken in 
bovengenoemde maatregelen. 
Voorzitter C. Zuurbier vraagt de 
gemeente ernst te maken met het 
formuleren van nieuw fietsbeleid 
en de Fietsersbond daarbij te be-
trekken.

Zeker de Heerenweg (zie foto) zou 
volgens Zuurbier bijvoorbeeld 30-
kilometergebied moeten worden. 
Ook zouden te smalle fietsstroken, 
zoals die op Heerenweg en Sta-
tionsweg, moeten worden ver-
breed.
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Interne bonje in het bereikbaarheidsoverleg?

Laten we het houden op een hopelijk 
eenmalig incident. In het bereikbaar-
heidsoverleg wisselt de gemeente (lees 
de wethouder met een aantal ambtena-
ren) van gedachte over het vigerende 
en toekomstige verkeersbeleid met alle 
betrokken belangenorganisaties (winke-
liersverenigingen, OSA, vereniging van 
vastgoedeigenaren, Animo, politie, Ka-
mer van Koophandel, brandweer en 
Fietsersbond).  Zo staat de eerste helft 
van dit jaar een aantal keren het actie-
plan ‘Langzaam Verkeer’ op de agenda. 
Dit overleg bestaat al zo’n jaar of tien en 
vanaf het begin vertegenwoordigt Piet 
van der Linden er de fietsersbond afde-
ling Alkmaar.

Bij sommige organisaties wordt intern 
het stokje wel eens overgedragen aan 
een ander bestuurslid. Dat gebeurde 
ook een keer bij de WBA, de koepel van 
winkelierbelangenverenigingen uit de 
binnenstad. Na een drukke periode van 
bespreking van het beleidsplan Verkeer 
en vervoer werd de heer F. Postma op-
gevolgd door heer B. Hafkamp. Met 
slechts een handvol vergaderingen ach-
ter de kiezen ventileerde deze laatste in 
de Alkmaarsche Courant zijn mening 
over met name de rol van een aantal 
participanten in het bereikbaarheids-
overleg. Die luidde kortweg: de WBA 
heeft er te weinig stem en organisaties  

als Animo (Alkmaarse natuur- en milieu-
organisaties), Fietsersbond en OSA 
hebben te veel stem en zijn op de hand 
van de gemeente. OSA (Overleg Stads-
vernieuwing Alkmaar) werd daarbij ten 
onrechte nog eens extra in een kwaad 
daglicht gesteld. 

In de eerstvolgende vergadering heeft 
Piet van der Linden dhr. Hafkamp er op 
gewezen dat hij door zijn korte lidmaat-
schap van het overleg absoluut niet in 
staat is te oordelen over de inbreng van 
de diverse organisaties en dat zijn me-
ning, en de wijze waarop geventileerd, 
meer zegt over zijn persoon en zijn 
functioneren tot nu toe. Hoewel in eer-
ste instantie je handen jeuken om via de 
krant te reageren is zo’n middel vaak er-
ger dan de kwaal. Kortom: zand erover, 
einde opstootje. 

Overigens zijn begin dit jaar de taken, 
bevoegdheden en huishoudelijke af-
spraken van het bereikbaarheidsoverleg 
in een document vastgelegd hetgeen 
het functioneren van het overleg ten 
goede dient te komen. Een opvallende 
wijziging t.o.v. de oude situatie is dat er 
een onafhankelijk voorzitter wordt aan-
gesteld en dat de wethouder ‘gewoon’ 
overlegdeelnemer wordt. Eind 2004 
wordt het nieuwe functioneren ge-
evalueerd.                                       PvdL

Internet
De onderafdeling Langedijk had al eni-
ge tijd een website. Door technische 
problemen is deze het laatste jaar vrij-
wel niet onderhouden. Gelukkig is dit 
veranderd en kan je de geactualiseerde 
inhoud zien op:
www.fietsersbond.nl/langedijk 

In Alkmaar is begin dit jaar een start 
gemaakt met een website. De verhalen 
in dit Kettingblad zijn daar voor een 
groot deel uit over genomen. Het betreft 
een test, wat inhoudt dat er nog veel 
aan kan veranderen. Deze website is 
vooralsnog te vinden op: alkmaar.fol.nl 
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Behalve de Koe-
rier was nog meer 
pers aanwezig, 
waaronder TV 
Noord-Holland en 
het NoordHollands 
Dagblad. Deze 
laatste plaatste 
een flink artikel op 
28 November met 
daarbij de foto hier-
naast. Daarop is 
goed te zien hoe 
een tegelpad rond 
een rioolput is ver-
zakt. Helaas komt 
dit veel voor bij het 
fietspad langs de 
Middenweg naar 
De Noord.

De Fietsbalans is een landelijk initiatief van de Fietsersbond. Op dit moment zijn in 
onze regio de gemeentes Alkmaar en onlangs Heiloo en Heerhugowaard tegen het 
licht gehouden. Uitgebreide meetresultaten en grafieken zijn te vinden op de website 
www.fietsersbond.nl trefwoord Fietsbalans. 

Fietsbalans Langedijk
Voor onze regio wordt verder aan de weg getimmerd. Langedijk zal dit jaar een Fiets-
balans uitvoeren. De voorbereidingen worden op dit moment getroffen. Helaas heb-
ben we geen actieve leden in Bergen en de Schermer. 

Goed nieuws voor doorgaande fietsers op de Helderseweg
De Helderseweg wordt vanaf het kruis-
punt met de Kruseman van Eltenweg tot 
aan de Vlielandbrug geheel vernieuwd. 
Dat betekent dat er eindelijk aan de ka-
naalzijde een fietspad komt! Aan de be-
drijvenkant wordt het huidige tweerich-
tingsfietspad vervangen door een een-
richtingsfietspad. En dat allemaal uitge-
voerd in asfalt. Eindelijk worden we ver-
lost van de abominabele ‘fietspad’-kwa-
liteit ter hoogte van de Connexxionga-
rage en krijgen fietsers uit de binnen-
stad naar de Vlielandbrug een snellere, 
veiligere en comfortabelere verbinding! 
Helaas is ons door de politie onder-
steunde voorstel afgewezen om het 

tweerichtingsfietspad in verbeterde 
vorm terug te laten keren. Voor de be-
reikbaarheid van de bedrijven komen er 
nu her en der minder veilige fietsover-
steken tussen het fietspad aan de ka-
naalzijde en de bedrijvenzijde. De ver-
wachting is echter dat veel fietsers die 
uit de binnenstad of het stationsgebied 
komen en bij een bedrijf aan de Helder-
seweg moeten zijn, op de dan met ver-
keerslichten uitgeruste kruising met de 
Kruseman van Eltenweg al gaan over-
steken en spookrijden over het dan voor 
één richting ingerichte fietspad. In dit 
geval hopen we maar dat we het bij het 
verkeerde eind hebben.

 
Kettingblad Voorjaar-2003 blz 8

Matig
Bij het opmaken van de balans van het 
gemeentelijk fietsklimaat is onder meer 
gebruik gemaakt van enquêtes onder 
beleids-ambtenaren en de dagelijkse 
fietsers, en van een speciale meetfiets. 
Heiloo is vergeleken met het gemiddel-
de van andere plaatsen met 20.000 tot 
50.000 inwoners. Hoewel de Fietsers-
bond Heiloo overwegend matig vindt 
scoren, liggen de scores over het 
algemeen wel boven bet gemiddelde.

Heiloo kent al een hoog fietsgebruik. Op 
korte afstanden (tot 7,5 kilometer) wordt 
bijna even vaak gefietst als auto gere-
den, 39 tegenover 43%. Maar met de 
juiste maatregelen kan het fietsgebruik 
volgens de Fietsersbond in Heiloo nog 
wel 20 tot 30% toenemen. En dat bete-
kent, aldus Zuurbier: meer ruimte, min-
der ernstige ongelukken in het verkeer, 
gezondere kinderen, schonere lucht en 
meer sociale veiligheid. 

 
Fietsbalansscore Heiloo 

directheid 

comfort (hinder) 

comfort 
(wegdek) 

aantrekkelijkheid 

concurrentiepositie 

fietsgebruik 

verkeersveiligheid 

stedelijke 
dichtheid 

fietsers- 
tevredenheid 

beleid op papier 

Heiloo 

norm 

gemiddelde 
kleine steden 

Het zogenaamde spinnenweb, waarmee de resultaten in 1 oogopslag zichtbaar zijn.

De bond noemt de fietsroutes in Heiloo 
aantrekkelijk omdat fietsers er weinig 
last hebben van andere verkeersdeel-
nemers. Wel zijn fietsstroken vaak te 
smal, zouden fietsers vaker voorrang 
moeten hebben en minder afslaande 
bewegingen moeten hoeven maken. 
Ook pleit de Fietsersbond ervoor tegels 
op fietspaden te vervangen door asfalt. 
Fietsbeleid is volgens de bond bij de 
gemeente Heiloo nog geen volwaardig 

onderdeel van het gemeentelijk beleid. 
Wel wordt de gemeente geprezen om 
hoe ze het fietsgebruik onder de eigen 
ambtenaren met goede voorzieningen 
en secundaire arbeidsvoorwaarden 
stimuleert. De fietsers oordelen overi-
gens positief over de 'fietsambities' van 
de gemeente, net als over het comfort, 
de sociale veiligheid en verkeers-
veiligheid van de fietsroutes door het 
dorp. 
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Uit de Koerier van 4 December 2002.

'Fietspaden asfalteren en beter onderhouden'
Fietsersbond wil beter fietsbeleid in gemeente 
Heerhugowaard

HEERHUGOWAARD
De Fietsersbond wil dat de gemeente 
een asfalterings-programma start. De 
kwaliteit van het wegdek van de 
Heerhugowaardse fietspaden laat 
volgens de bond te wensen over. De 
gemeente heeft veel vrij liggende 
fietspaden met tegelverharding waar-
van de kwaliteit slechter is dan ge-
middeld. Ook lopen fietsers in Heer-
hugowaard een te groot risico slacht-
offer te worden van een verkeers-
ongeluk. Deze conclusies trekt de 
Fietsersbond afdeling Heerhugo-
waard in haar eindrapport van de 
Fietsbalans. Het rapport werd vorige 
week overhandigd aan wethouder 
Mulder van Openbare Werken. 

De gemeente Heerhugowaard meldde 
zich dit jaar aan voor het project Fiets-
balans. Net als 114 andere gemeenten 
in Nederland werd Heerhugowaard be-
oordeeld op punten als comfort, hinder, 
aantrekkelijkheid, verkeers-veiligheid, 
de concurrentie-positie ten opzichte van 
de auto en het fietsgebruik. Daarvoor 
maakte de Fietsersbond gebruik van 
een gemeente-enquête, een publieks-
enquête en een analyse van landelijke 
cijfers. Ook nam de organisatie zelf de 
proef op de som door op 29 mei 16 
fietsroutes met een totale lengte van 
43km te volgen. Al deze routes lagen 
binnen een straal van 2,5km vanaf het 
centraal gekozen punt, de Hema. Met 
een laptop achterop en een camera 
werden snelheid, tijd, trillingen en geluid 
gemeten. Ook werden de routes met de 
auto gereden om de concurrentie-
positie te kunnen bekijken.

Trillingen
Van de tien bekeken factoren scoort 
Heerhugowaard slecht op comfort van 
het wegdek. De fietsers hebben veel 
last van trillingen. Rob van Streun, con-
tactpersoon van de Fietsersbond Heer-
hugowaard: "De belangrijkste door-
gaande routes zijn van noord naar zuid, 
langs de Middenweg, de Westtangent 
en de Oostertocht. Als dwarsverbindin-
gen zijn er de lcaruslaan / Vondellaan / 
Beukenlaan en de Zuidtangent / Conife-
renlaan. Bijna al deze fietspaden heb-
ben tegels."

Het fietspad langs de Oostertocht is wel 
geasfalteerd, maar heeft geen verlich-
ting. Daar komt echter in maart 2003 
verandering in, zo is de planning bij de 
gemeente. Ook met de verkeersveilig-
heid voor fietsers is het slecht gesteld, 
meent de bond. Het betekent dat fiet-
sers in Heerhugowaard een hoog risico 
lopen slachtoffer te worden van een 
ernstig ongeval. Het risico is in Heerhu-
gowaard ruim 60% groter dan de norm 
staat in het rapport. De Fietsersbond 
baseert zich voor die uitspraak op stati-
stieken van het CBS.

Verder stelt de bond dat de fiets een 
slechte concurrentie-positie heeft ten 
opzichte van de auto. Met de auto kom 
je in Heerhugowaard meestal sneller 
van A naar B dan met de fiets. Het best 
kwam het punt 'comfort qua hinder' uit 
de bus; er blijkt relatief weinig opont-
houd te zijn. "Er zijn relatief weinig ver-
keerslichten in Heerhugowaard en fiet-
sers genieten veel voorrang", aldus Van 
Streun. Ook is er weinig hinder van an-
der verkeer.
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Fietsbalansscore Heerhugowaard 

directheid 

comfort (hinder) 

comfort 
(wegdek) 

aantrekkelijkheid 

concurrentiepositie 

fietsgebruik 

verkeersveiligheid 

stedelijke  
dichtheid 

fietsers- 
tevredenheid 

beleid op papier 

Heerhugowaard 

norm 

gemiddelde  
kleine steden 

Fietsgebruik 
Uit het onderzoek komt naar voren dat 
de fiets binnen Heerhugowaard een bij-
na even belangrijk vervoermiddel is als 
de auto. Met name binnen de bebouw-
de kom wordt vaak van de fiets gebruik 
gemaakt. 37% van alle verplaatsingen 
tot 7,5 km gebeuren met de fiets, tegen-
over 39% met de auto. Het fietsgebruik 
zou volgens de bond naar 50% kunnen 
groeien als de gemeente op alle onder-
zochte aspecten aan de normen voloet. 
Van Streun: "Landelijk zie je dat waar 
gemeenten goed scoren, meer wordt 
gefietst. Dat is des te meer een reden 
voor de gemeente om er wat aan te 
doen".  

De afdeling Heerhugowaard roept de 
gemeente op om te komen tot een echt 
fietsbeleid. "Er worden nu alleen maar 
brandjes geblust; als er tegels kleppe-
ren, wordt er wat aan gedaan omdat de 
bewoners bellen." Het beleid moet uit-
voeringsprogramma's, onderhoudspro-
gramma's en, financiële reserveringen 
op de begroting bevatten. En er moet 
een asfalteringsprogramma worden 
gestart voor de komende vier jaar voor 

de tegelfietspaden op de belangrijkste 
fietsverbindingen. Uitgaande van 20 km 
fietspad schat de bond dat dat € 
4.500.000,- gaat kosten, maar daar 
staat een aanzienlijke reductie van de 
jaarlijkse onderhouds-kosten tegenover. 
Meer 30km-gebieden kunnen ervoor 
zorgen dat de verkeersveiligheid voor 
fietsers beter wordt.

Bij de in ontvangstname van het rapport 
zei wethouder A. Mulder de Fietsbalans 
te zien als een 'goeie nulmeting'. " We 
weten nu hoe het er voor ligt en wat er 
beter moet." Van de score op veiligheid 
is ze geschrokken. "We denken dat dat 
niet zo is en we zouden alles met gege-
vens van de politie een keer duidelijk op 
een rijtje moeten zetten." Met de raad 
moet worden bekeken of er een fietsbe-
leid op papier kan komen, maar: "Geld 
zal het kosten en dat is een van onze 
problemen in deze gemeente." Dat het 
fietspad langs de Oostertocht straks 
verlichting krijgt is al een stap in de goe-
de richting en ook de in het verlengde 
liggende fietsroute van de Coniferen-
laan naar de Beukenlaan zal te zijner 
tijd worden aangepakt.
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