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Ander Kettingblad
Vanaf dit nummer is het Kettingblad gewijzigd. De uitgebreide verhalen 
hebben plaatsgemaakt voor een nieuwsbriefachtige aanpak. De nadruk ligt nu 
op kort, bondig en informatief. Verder willen we u actueler informeren. Dat kan 
door deze nieuwsbrief zoveel mogelijk via e-mail aan te bieden. Daarom 
vragen we extra aandacht voor het volgende:

• Als u het volgende Kettingblad per e-mail wilt ontvangen, stuur dan 
een e-mail naar jan@pielkenrood.fol.nl met in het onderwerpveld de 
tekst 'Kettingblad per e-mail' en uw postcode met huisnummer. 

• Alle Kettingbladen zijn te vinden op de website 
(www.fietsersbond.nl/alkmaar). Wilt u voortaan een berichtje van ons 
dat het nieuwe op de website staat? Stuur dan een e-mail naar 
jan@pielkenrood.fol.nl met in het onderwerpveld de tekst 'Seintje 
nieuw Kettingblad' en uw postcode met huisnummer.

In beide gevallen stoppen we met het toezenden van de gedrukte versie. 
Iedereen met een e-mail adres roepen wij op een van de twee bovenstaande 
berichtjes te sturen. Doe het meteen, het is zo gepiept en het scheelt ons 
ontzettend veel tijd!

Alkmaar en Heerhugowaard: Verkorte Stallingstijden bij NS
Donderdag 11 maart is de (landelijke) Fietsersbond in Alkmaar een campagne 
begonnen tegen de verkorte stallingstijden bij de NS. In Alkmaar is een half uur van 
het begin én eind afgesnoept. In Heerhugowaard is de gehele zaterdag vervallen. Net 
als wij zijn de stallinghouders hier zeer verbolgen over. In de stallingen zijn protest 
kaarten te vinden. Heeft u Internet, surf dan naar 
www.fietsersbond.nl/fietsenstalling en klik op 'IK STUUR EEN KLACHT' Op deze 
manier kunt ook ú eenvoudig protesteren. Alle klachten worden aangeboden aan de 
minister en de NS.

Langedijk: Fietsbalans
Op 10 februari is het Fietsrapport van Langedijk aangeboden aan de gemeente. Deze 
werd goed ontvangen en de gemeente gaat hiermee verder. Langedijk scoorde goed 
op veiligheid en fietsgebruik, met de concurentiepositie was het slechter gesteld. Elke 
gemeente in de Alkmaarse regio met een kern van meer dan 20.000 inwoners 
(Alkmaar, Heerhugowaard, Heiloo en Langedijk) heeft nu een rapport beschikbaar 
waarmee zij haar voordeel doet. Voor de Fietsbalansinformatie zie: 
www.fietsersbond.nl/alkmaar

Alkmaar: Stationgebied/HorizonCollege/Stalling
De gemeente wil het stationsgebied van Alkmaar-Centraal aanpakken, waarbij de 
Kruseman van Eltenweg naar het spoor opschuift. Verplaatsing van het busstation 
gaat wegens de kosten niet door. Verder is er een vergevorderd plan om een nieuw 
Horizoncollege naast de Rechtbank te bouwen en de hogeschool wil ook graag 
nieuwbouw naast het station. Wij ondersteunen de wens van de buurtvereniging 
Bergerhof voor een knip in de oude Kruseman van Eltenweg, ter voorkoming van 
autosluipverkeer tussen de Bergermeer en de Helderseweg. Verder willen we dat de 
huidige voetgangerstunnel flink wordt verbreed ten behoeve van een doorgaand 
fietspad. De oplossing van de Bergerhof om een traverse te maken die de perrons 
met het huidige busstation en het nieuwe Horizoncollege verbindt komt daarbij goed 
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van pas. Verder moet er iets aan de stalling gedaan worden. Ook zijn we bezig met 
een fietsbrug ter hoogte van de Spoorbrug. We hebben bij de politiek aangedrongen 
een gedegen onderzoek te doen naar de locatiekeuze. Voor al dit soort zaken zijn we 
druk in de slag met de gemeente en de NS.

Alkmaar: Gratis stallingen en Herschikking rekken
Na onze succesvolle lobby voor het gratis maken van de fietsenstallingen hebben we 
niet stil gezeten. De trap van de "Overdekte" onder het Canadaplein wordt verbeterd 
en fietsvriendelijker gemaakt. Inmiddels neemt de populariteit van de drie stalling 
sterk toe, zelfs in de wintermaanden. Ons voorstel om de gratis stallingen beter 
vindbaar te maken is nog niet uitgevoerd, maar dat zit er aan te komen. De gemeente 
heeft veel geld uitgegeven aan een Pris (Parkeerroute InformatieSysteem) voor 
auto's, de kosten voor duidelijkere bewegwijzering naar en bij de fietsenstallingen 
vallen daarbij in het niet. In overleg met ons is de gemeente bezig met een 
herschikkingsplan voor fietsrekken. Van locaties die niet of weinig worden gebruikt 
verhuist een aantal rekken naar nieuwe locaties of bestaande met te weinig 
capaciteit. Zo gaan er bijvoorbeeld rekken van de Breedstraat naar de Laat 
(eindelijk).
Meer info over het zogenaamde "Herrekken" is te vinden op 
www.fietsersbond.nl/alkmaar.

Alkmaar: MCA-stallingen gratis
Per 1 januari zijn ook de fietsenstallingen van het ziekenhuis gratis geworden. Dit in 
navolging op de gratis stallingen in de binnenstad

Alkmaar: Binnenstad verboden voor brommers
Sinds afgelopen zomer worden brom- en snorfietsen uit de binnenstad geweerd. Voor 
de fietsers is niets veranderd. Als het goed is geeft deze maatregel minder hinder en 
meer ruimte voor voetgangers en fietsers. Verder is het al heel lang zo dat in een 
aantal straten niet mag worden gefietst. De politie is extra alert, veel brommers en 
fietsers zijn al bekeurd.

Alkmaar/Heiloo: Boekelermeer
De Boekelermeerweg tussen Alkmaar, Heiloo en Akersloot is 30km geworden en 
fietsvriendelijk gemaakt. Er zijn verkeersdruppels aangelegd om het autoverkeer af te 
remmen. De Loodpolderweg tussen de Boekelermeerweg en het tunneltje naar 
Overdie is ook opgeknapt.

Alkmaar/Bergen: Westrand -> Fietsrand
Door de Alkmaarse Disco-discussie is de Westrand (het gebied ten westen van de 
N9 tot aan de kernen van Egmond en Bergen) flink actueel geworden. Bewoners en 
politieke partijen zien juist meer in een goede recratieve fietsontsluitingen van dit 
gebied. Zo wordt er gedacht aan een fietsroute die Heiloo (Heilooër bos) met de 
IJsbaan, de camping en het gebied van de Viaanse molen met elkaar verbindt. Bij 
ons leven deze wensen ook. Het mankeert maar aan enkele kleine stukjes 
ontbrekend asfalt in de Berger- en Egmondermeer. Deze fietsverbeteringen komen 
ook het school- en werkverkeer tussen Bergen, Egmond, Alkmaar en Heiloo ten 
goede.

Alkmaar: Actieplan Langzaamverkeer
Met de gemeente hebben we goed overleg over het Actieplan Langzaamverkeer 
(waarvan de naam natuurlijk niet klopt want op de fiets ben je vaak sneller dan met 
de auto). Dit plan is op 14 december aangenomen door het college van B&W. Tot 
2010 wordt jaarlijks 250.000 euro extra uitgetrokken voor het verbeteren van de 
infrastuctuur en verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers. Het plan behelst een 
fietspadennet dat uit een basisnet bestaat en 8 belangrijke 'doorstroomassen'. Deze 
routes moeten aan kwaliteitseisen voldoen als Directheid (dus geen hinder, weinig 
omrijden), Veiligheid (voorrangsituaties, aparte fiets- en voetgangersvoorzieningen, 
anti-fietsdiefstal maatregelen), Aantrekkelijkheid (sociale veiligheid) en Comfort 
(breed en asfalt)

Zo komt er dit jaar een nieuwe fietsenstalling bij de Hoornsevaart en een 
fietsdiefstalpreventieplan voor de stadswachten. In 2005 is een rotonde te 
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verwachten op de splitsing Noorderkade met Muiderwaard en komen 
fietsvoorzieningen langs de Terborghlaan. Het mag duidelijk zijn dat we blij zijn dat al 
onze lobby- en andere inspanningen niet voor niets zijn.

Alkmaar: Twee probleemkruisingen
De gemeente ziet nog geen haalbare oplossing voor de kruising Zeswielen-
Frieseweg. We hebben een alternatief aangedragen, waarbij fietsers een 
ongelijkvloerse kruising krijgen met de Zeswielen. We hebben vanwege de te lange 
wachttijden bij de verkeerslichten van de kruising Geestersingel-Helderseweg een 
verbetervoorstel gedaan waar de gemeente nog over nadenkt.

Heiloo: Stationstalling
De stationsstalling Heiloo aan de westzijde is gereed en verdient een compliment. De 
capaciteit is hier goed uitgebreid: van 370 naar 512 vrije plekken, en van 70 naar 132 
fietskluizen. Een totale toename van 440 naar 644. De oostzijde is nog niet klaar, 
maar lijkt een ander verhaal te worden: het aantal vrije plekken gaat van 375 naar 
360 en de 65 fietskluizen vervallen geheel, een afname van 440 naar 352. In totaal 
neemt de capaciteit nog wel toe met circa 14%, maar de Fietsersbond probeert in het 
overleg met de gemeente zoveel mogelijk extra plekken ook aan de oostzijde te 
behouden. Op dit moment heeft dat geresulteerd in 52 extra plekken direct tegenover 
de bestaande fietsstallingslocatie-oost (brengt het totaal Oost dus dan op 404). Het 
aantal fietsplekken aan de oostzijde moet opboksen tegen afspraken die de 
gemeente heeft gemaakt met plaatselijke ondernemers (winkeliers) die in het nieuw 
te creeren woon-leefstationsplein tenminste een vast aantal autoparkeerplekken per 
bedrijfspand wil hebben. Op deze parkeerplekken mag je uiterlijk 60 min parkeren. 
Alle lange duur parkeerplekken voor de auto zijn reeds allemaal naar West 
verschoven (dus ook die voor de treinreiziger). Als fietsers komen we er gelukkig 
t.o.v. de auto beter af, je kan tenminste nog steeds je fiets parkeren aan de oostkant! 
De Fietsersbond blijft nauw bij de plannen betrokken om zoveel mogelijk fietsplekken 
aan de oostkant te waarborgen. Tenslotte gaat 50% van de Heiloose treinreiziger met 
de fiets tegen slechts 20% met de auto. Heiloo is een belangrijk forenzenstation, ook 
voor omliggende gemeentes.

Langedijk: Afscheid Bert
In Januari hebben we afscheid genomen van Bert Klijn. Hij heeft zich 7 jaar ingezet 
voor de afdeling Langedijk en wil nu even tot rust komen. Daarmee is helaas ook een 
einde gekomen aan de afdeling Langedijk. We hopen dat Langedijker medefietsers 
zich bij ons melden, want er is in deze gemeente genoeg te doen voor de fietser. Bert 
blijf overigens gewoon lid en woonachtig in Langedijk. Voor hand- en spandiensten 
mogen we beroep op hem doen. We wensen Bert de verdiende rust (op fietsgebied) 
toe en bedanken hem voor de inzet.

Langedijk: Verlichting
Het fietspad langs de Nauertogt wordt in Broek op Langedijk van lantaarns voorzien. 
Ook op andere plaatsen in de gemeente langedijk komt extra verlichting langs de 
fietspaden.

Heerhugowaard/Alkmaar/Langedijk: Noordelijke U
Het betreft een verbetering van de N242 (Westerweg), N508 (Nollenweg) en N245 
(Schagerweg) die beter moeten gaan functioneren. In dit plan staat ook een fietsbrug 
over de N242 (langs de spoorbrug) en een knip in de Bovenweg van Sint Pancras. 
De HAL-gemeentes zijn er nog niet uit. Wij doen ons best om o.a. de Twuyverweg, 
de Uitvalsweg en de Kruissloot voor de fiets beter te maken.

Koedijk-Schoorldam: N504 Fietspad
In de winter is hier een fataal ongeluk gebeurd met een fietsster. Deze weg langs het 
kanaal krijgt volgend jaar een fietspad, als onderdeel van de HAL-plannen. Tot die tijd 
wensen we dat de snelheid van het autoverkeer beperkt wordt van 80 naar 60km/h.

Koedijk: Landmanbrug
De fietsersbond is ook nauw betrokken bij keuze en de aanleg van de Landmanbrug, 
die het achteland verbindt met het kustgebied. Het Geestmerambacht wordt 
daarnaast ook uitgebreid in zuidelijke richting. Hierin komen ook fietspaden die onder 



meer goed aansluiten op deze nieuwe brug over het Noordhollanskanaal. De 
fietsersbond neemt deel aan de Klankbordgroep 'Uitbreiding Geestmerambacht'.

Schermerhorn: Floor op Wielen
De Fietsersbond was hiervoor uitgenodigd in september vorig jaar. Al met al een 
prachtig najaarsweekend met mooi weer, en veel drukte. Helaas viel de 
belangstelling voor onze ruime inzet wat tegen.

Heerhugowaard: Autovrijezondag
Rob van Streun had meer belangstelling met de kraam tijdens de autovrije Zondag 
waar Heerhugowaard vorig jaar september voor het eerst aan deel nam.

Heerhugowaard/De Noord: Middenweg
Voor het fietspad langs de Middenweg heeft de Provincie toch geld gevonden. Het 
deel tussen de Hasselaarsweg en de spoorwegovergang is inmiddels geasfalteerd en 
voorzien van betere verlichting. Het noordelijke deel gebeurt ook spoedig.

Egmond: Wimmenummerduinen
De VVV had geklaagd over de afwezigheid van een fietspad tussen Egmond aan Zee 
en Bergen aan Zee. Een van onze leden is in deze oude discussie gesprongen 
waarbij nu duidelijk is dat de afspraak tussen Provincie en de PWN aangepast moet 
worden. De vraag is of dit gaat lukken. We zijn er nog niet mee klaar.

Heiloo: Kennemerstraatweg
De fietspaden langs de Kennemerstraatweg worden (eindelijk) geasfalteerd.

Alkmaar/Heerhugowaard: Reconstructie toegang Beverkoog
Zoals u wellicht al via de media heeft vernomen hebben we ons flink druk gemaakt 
over de onnodige tijdelijke afsluiting van het fietspad Nollenweg en de verslechterde 
bereikbaarheid van de Beverkoog in verband met de reconstructie van de kruising 
Herenweg-Beverkoog tussen half mei en half juli (en dan zwijgen we nog over de 
abominabele bewegwijzering van de omleidingsroutes). De gemeente Alkmaar heeft 
het boetekleed aangetrokken en zal voortaan bij dit soort werkzaamheden, waarbij 
een hoofdfietsroute is betrokken, zo veel mogelijk zorgen voor een tijdelijke 
fietsvoorziening én met ons overleggen.
Wij zijn overigens bevreesd dat het fietsverkeer na de reconstructie in de spits nog 
steeds lang moet wachten om over te kunnen steken én het er niet verkeersveiliger 
op zal worden. Dat hebben we anderhalf jaar geleden in onze reactie op dit 
onderwerp aangegeven.
We houden dus de vinger aan de pols!

Actievelingen gevraagd!
Zoals u ziet is er veel te doen op gemeentelijk niveau. Nieuwe vrijwilligers zijn 
daarvoor zéér welkom. Neem contact met ons op via e-mail of telefoon:

• Heerhugowaard: heerhugowaard@fietsersbond.nl 072-5714922 (Rob 
van Streun) 

• Heiloo: heiloo@fietsersbond.nl 072-5332501 (Coert Zuurbier) 
• Alkmaar: alkmaar@fietsersbond.nl 072-5610107 (Herman Jan Frieling). 

Ook leden uit de gemeente Langedijk, Bergen en Schermer kunnen zich 
hier melden. 

Bekijk ook onze website: www.fietsersbond.nl/alkmaar die tweewekelijks 
bijgewerkt wordt.
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