
Fietsersbond Alkmaar e.o.
Tussenblad 4a van November-2004

Tussenblad
Opeens is er een nieuw orgaan; het Tussenblad. Net als een tussenblad op een fiets, 
is ook dit een Kettingblad tussen de Kettingbladen. Veel verschil is er dan ook niet 
met het Kettingblad, behalve dat dit Tussenblad alleen per e-mail verzonden wordt en 
niet per post. Dat we met Tussenblad 4a beginnen, komt omdat dit blad tussen 
Kettingblad 4 en 5 verschijnt. Tussenbladen zijn net als Kettingbladen op de website 
(www.fietsersbond.nl/alkmaar) te vinden.

In Kettingblad nr 4 hebben we aan Fietsersbondleden gevraagd zich op te geven 
voor verzending per e-mail. Daar hebben 61 leden (is 13%) positief op gereageerd. 
Daarvan heeft de helft gemaild voor het "seintje" en de andere helft voor het 
toesturen van de e-mail-versie. Inmiddels is duidelijk dat een e-mail-versie versturen 
net zo eenvoudig is als het seintje. We sturen dan ook een ieder die hun e-mail-adres 
verstrekt heeft de komende Kettingbladen per e-mail. We zijn blij met het aanmeld-
resultaat. Aanmelden voor de e-mail versie (en dus ook het Tussenblad) blijft gewoon 
mogelijk en stellen we erg op prijs.

Heiloo Kanaaldijk
In Juli zijn 2 fatale ongelukken gebeurd op de oversteek Boekelermeerweg - 
Kanaaldijk, waarbij een oudere fietsster en een booster-bestuurster zijn omgekomen. 
Voor beide gold dat zij bij het oversteken van de Kanaalweg het verkeer uit Heiloo 
niet (of te laat) zagen aankomen. De buurtbewoners hebben hun verontrusting in de 
krant geuit en bij de Fietsersbond waren al eerder vraagtekens gezet bij deze 
oversteek. Dit heeft te maken met de verbeteringen aan de Boekelermeerweg en het 
nieuwe fietspadje naar Akersloot. De gemeentes Alkmaar en Castricum zijn hiervoor 
verantwoordelijk. De Boekelermeerweg is zeer autoluw gemaakt, waardoor het een 
prima fietsroute is geworden tussen Akersloot en Alkmaar via het tunneltje bij 
McDrive.

Oudere fietsrecreanten voelen zich veel meer thuis op deze route die het fietsen over 
de drukke Kanaaldijk langs het NH-kanaal overbodig maakt. Helaas zit er nog net 
een klein stukje van gemeente Heiloo tussen en wel kruising met de Kanaalweg. Op 
die weg mag 80km/h gereden worden. De overzichtelijkheid hierop is minder dan 
men denkt. Na klachten van de Fietsersbond zijn 2 grote uitzicht-ontnemende 
verkeersborden weggehaald. Daarmee is zeker niet alles opgelost. Om het echt veilig 
te maken is (ter plaatse) een snelheidsbeperking nodig en zeker een tusseneiland. 
Dat laatste is volgens ons te realiseren. Dat de Kanaalweg nu als sluiproute dient 
tussen Heiloo en de Boekelermeer en bijvoorbeeld Heerhugowaard, verklaart de 
drukte op deze weg. De Fietsersbondafdeling Heiloo werkt er aan om de gemeente 
op betere gedachte te brengen. Inmiddels is de gemeente Castricum opgekomen 
voor hun inwoners van Akersloot, zij willen ook dat Heiloo snel met een goede 
oplossing komt.

Alkmaar Bergerweg-rotonde
De meeste Alkmaarse fietsers zal het niet ontgaan zijn, dat er aan de HAL-OV 
corridor wordt gewerkt. Een van de meest opvallende werkzaamheden is de aanleg 
van een rotonde op de kruising Bergerweg met Oude Hoeverweg, een oplossing 
waar wij al lang geleden voor zijn gaan lobbyen. We hebben prima samengewerkt 
met de gemeente om de inrichting zo optimaal mogelijk te krijgen voor fietsers. Er 
gaan dan ook heel wat fietsers noord-zuid over deze kruising en van noord (Bergen) 
naar oost (Alkmaar-Centrum). Bij de werkzaamheden ging echter al snel iets mis; de 
afhandeling van het tijdelijke omleidingverkeer. Voor auto's werd en wordt af en toe 
een langsrijbaan opengehouden. Fietsers worden echter allemaal verwezen naar de 
te drukke oversteek van de Nicolaas Beetskade over de Bergerweg.
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De verkeersdruk is daar inmiddels veel te groot. Zeker omdat erg veel auto's ook dit 
"alternatief" kiezen. Wachtende auto's die tegenliggers voorbij willen laten gaan, gaan 
soms zo ver op de fietsstrook staan, dat doorgaand fietsverkeer onmogelijk is. In 
geval van bussen kan het ook moeilijk anders. Er zijn altijd nog veel fietsers die voor 
eigen rechter spelen. Zij kennen de verkeersregeling en negeren rood als hen dat 
goed dunkt. Probleem is wel dat hier veel basisscholieren oversteken en dit "slechte" 
voorbeeld is zeker nu niet verstandig. De buurtbewoners hebben dan ook aan de bel 
getrokken in de media en o.a. contact gezocht met de Fietsersbond. Inmiddels is 
bekend dat de nieuwe rotonde nog deze week voor al het verkeer geopend wordt, 
ook het fietsverkeer. De gemeente gaat ook een nieuwe vekeersregelinstallatie 
plaatsen wat ook een gunstiger effect moet hebben voor overstekende fietsers. We 
houden dit nauwlettend in de gaten. Dit neemt allemaal niet weg dat de problemen op 
het zuidelijke stuk Nicolaas Beetskade volledig voorbij zijn. We hebben al contact met 
de buurtbewoners en hopen men hen en de gemeente een tot een betere oplossing 
te komen.

Alkmaar Nieuwe Actieveling
Mede door de situatie in de Bergermeer heeft Arrien Borst zich gemeld om, waar het 
mogelijk is, actief mee te doen. Wij zijn erg blij met hem aangezien er zeer veel 
gebeurt op fietsgebied in onze regio.

Alkmaar Nieuwe Schermerweg
Om die HAL-OV-reden ligt het fietspad langs de Nieuwe Schermerweg er ook uit. 
Fietsers worden verzocht door de Oudorperpolder te gaan. Vooral fietsers richting 
Schermer waren beter af met de (oude) Schermerweg. Maar beide is nu zeer lastig 
geworden doordat de afslag naar het Rode dorp (Eilandswal) en de Dr Scheylaan zijn 
opgebroken. Om nu naar de Schermer te komen, moet gebruik gemaakt worden van 
een stukje Friese weg en de Ooievaarsstraat. Als alle werkzaamheden aan de 
Nieuwe Schermerweg gereed zijn hebben we er wel prachtige geasfalteerde 
fietspaden liggen. (Een van onze lobby-successen!)

Alkmaar Omleidingen
Door het omleidings-incident bij de Beverkoog, worden we wat omleidingen betreft 
inmiddels beter en vaker door de gemeente Alkmaar benaderd. Dat is ook gebeurd 
voor deze HAL-OV-projecten. Toch kan er af en toe een steekje vallen aangezien er 
zoveel werkzaamheden tegelijk gaande zijn. De verkeersmogelijkheden veranderen 
ook meerdere malen tijdens dit soort werkzaamheden. Met onze kleine groep is het 
niet mogelijk om de hele tijd alles in de gaten te houden. Mocht u als fietser waar dan 
ook hinder ondervinden van wegwerkzaamheden, aarzel dan en mail naar een van 
de e-mail adressen onderaan.

Heerhugowaard Middenweg
In het laatste Kettingblad hebben we al gemeld dat een stuk van het fietspad langs de 
Middenweg geasfalteerd is. Inmiddels zijn deze werkzaamheden afgerond en is er 
een prima verlicht asfaltpad te vinden tussen de spoorweg-overgang en het Verlaat. 
Gemeente Heerhugowaard heeft zich duidelijk wat aangetrokken van de 
aanbevelingen in de Fietsbalans van de Fietsersbond. Volgend jaar gaan zij de 
fietspaden langs de Icaruslaan, Beukelaan en Vondellaan opknappen en asfalteren. 
Daarmee is Heerhugowaard niet direct een fiets-walhalla. Er zijn nog slechte 
tegelfietspaden langs de Middenweg tussen de spoorwegovergang en Middenwaard 
en langs de Zuidtangent en Krusemanlaan. Wij doen ons best om ook die fietspaden 
fietsvriendelijker te maken.

Heerhugowaard/Alkmaar Fietsbruggen
In beide gemeentes worden naarstig fietsbruggen opgeknapt. Op dit moment wordt 
het wegdek van de Kneppelbrug in Alkmaar vervangen door materiaal van kunststof. 
Heerhugowaard gaat de brug in de heemradenwijk vervangen door een exemplaar 
van kunststof. Volgend jaar willen ze een zelfde fiets- en voetgangersbrug plaatsen 
tussen de Serpentijn en Carneool. Het Kippebruggetje tussen Oudorp en de 
Schermer wordt verhoogd tot 5 meter boven het water. Het zou prettig zijn als deze 
brug meteen iets fietsvriendelijker gemaakt wordt waar het gaat om de op- en afritten 
en de breedte. Het is lastig om tandems en fietskarren over deze brug te krijgen, die 
in de landelijke fietsroute LF15 (Alkmaar-Enschede) is opgenomen.



Ander bruggennieuws valt de komende jaren te verwachten. Waarschijnlijk komt als 
eerste de Landmanbrug over het Noordhollands Kanaal (met aansluitende fietstunnel 
onder de N9). Een belangrijke verbetering van het fietsnetwerk tussen de gemeente 
Bergen (duinen en kust) en de HAL-gemeentes (o.a. Geestmerambacht). Al jaren 
overleggen wij hierover met de provincie, de gemeente Alkmaar en de Koedijker 
gemeenschap. Wij zijn er best wel trots op dat ons idee van een nieuwerwetse 
vlotbrug zal worden gerealiseerd.

Daarna komt ook de Bestevaerbrug tussen Oudorp en Overdie en een door ons 
voorgestelde fietsbrug bij de Spoorbrug. Wij doen ons best om de bruggen op de 
juiste plek te krijgen waar het gaat om fietsbereikbaarheid en fietsveiligheid. In de 
verre toekomst valt nog een fietsbrug te verwachten tussen de Oude Schermerweg 
en de Omval. Op die manier keert een historische route terug tussen Hoorn en de 
Schermerpoort van Alkmaar.

Regio Fietsendiefstal
In onze regio zijn de laatste tijd enkele fietsendieven aangehouden. We hebben de 
indruk dat de Politie Noord-Holland Noord hier meer werk van maakt. Daar zijn we 
natuurlijk erg blij mee. Ook zijn we blij met de mogelijkheid van aangifte via het 
Internet. Sinds een paar maanden is het mogelijk om van achter de PC aangifte te 
doen van fietsendiefstal en nog een aantal andere delicten. Bezoek hiervoor onze 
website www.fietsersbond.nl/alkmaar en kijk bij Links. Wat dat betreft is het ook 
goed te melden dat onze actie tegen de vroegere sluiting van de NS-stallingen 
vruchten afgeworpen heeft. De stalling van Alkmaar wordt weer langer geopend en 
dat betekent ook minder kans op fietsendiefstal. Datzelfde geldt voor de herrekking 
die we eerder gemeld hebben. De bekende tulprekken (met aanbindmogelijkheid) 
staan nu ook naast de Hema en langs de Laat.

Heerhugowaard/Alkmaar N242
Begin-september presenteerde de Provincie de plannen voor de N242 en nog wat 
andere regionale wegen die opgewaardeerd worden voor een betere ontsluiting van 
Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk. De Fietsersbond was met 3-man sterk 
vertegenwoordigd. Veel plannen waren al bij ons bekend. Extra vragen hebben we 
gesteld over het Nollencircuit, de kruising Nollenweg (N508) en Westerweg (N242). 
Op dit punt komt ook de Middenweg uit en daar ligt nu net ons probleem. Door de 
geplande wijzigingen moeten fietsers vanaf de Middenweg per saldo 650 meter 
omrijden om aan de zuidkant van de Nollenweg te komen. (Het is ook de bedoeling 
het fietspad naar de zuidkant van de Nollenweg te verleggen.) De Fietsersbond heeft 
het nog niet opgegeven, we proberen nog steeds een betere (kortere) route te 
realiseren.

Bij de kruising Nieuwe Schermerweg met N242 en Noordervaart hebben we ook 
aangegeven dat hier flink en onnodig omgefietst moet worden. Het is ons gelukt de 
Provincie en de gemeente Alkmaar daarvan te overtuigen. Het is wel zeer gunstig dat 
het voor de fietsers allemaal ongelijkvloerse kruisingen worden. Nog een paar jaar en 
het stoplichtwachten is voorbij. Ook zijn we erg blij met de oplossingen bij de 
Diamantweg en de N244 (nieuwe verbinding op ons voorstel!), waarbij ook hier 
fietsers ongelijkvloers kunnen kruisen.

Grote afwezige in deze plannen was de verbinding Broekerweg-N242-Zuidtangent. 
Vooral de gemeente Langedijk komt met zulke voorwaarden en wensen dat de 
Provincie hier weinig mee aan kan. Als dit zo door gaat dan blijft de ellende bij deze 
oversteek en de drukte in het dorp Broek op Langedijk nog wel even. Van de plannen 
om het fietspad naar de noordzijde van de Broekerweg te leggen en het eerdere 
HAL-plan voor een fietstunneltje onder de N242 door was niets meer te vinden. 

Langedijk/Alkmaar Geestmerambacht
Onlangs was ook in de krant te lezen dat er nog geen geld is voor een fietstunneltje 
onder N245 (Schagerweg) bij de Nauertogt. Dit is een HAL-plan wat goed aansluit bij 
de uitbreiding van het recreatiegebied Geestmerambacht en de nieuwe Landmanbrug 
naar Bergen. Deze route wordt op dit moment ook al gebruikt door schoolfietsers 
tussen Langedijk en Alkmaar-west die gebruik maken van het Molentochtpad en de 
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Vlielandbrug. Hopelijk komt het geld er snel. Tot die tijd is het verstandig om de beide 
fietsoversteken aan de zuidkant van de Nauertogt te houden. Dit is een minimale 
aanpassing, die een stuk veiliger is voor fietsers richting Koedijk. Nu moeten deze op 
een hele drukke plek van de Nauertogt tussen de wachtende auto's door oversteken.

Schoorldam/Koedijk Kanaaldijk
De Provincie presenteerde in Heerhugowaard ook hun plan met de Westfriesedijk 
(N504) in Schoorldam. Het is de bedoeling dat er een fietspad komt aan de oostzijde, 
tussen Schoorldam en Koedijk. Bij de kruising met de Kanaalweg (Warmenhuizen-
Schoorldammerbrug) komt een rotonde.

De gemeente Harenkarspel verwacht echter dat dit fietspad te lang op zich zal laten 
wachten en heeft tijdelijk alternatief voorgesteld bij de Provincie. Harenkarspel wil 
een fietspad aanleggen van de hoek-Kanaalweg naar de Molenweg. Daarbij moet de 
Provincie het stuk fietspad tussen de Huiskebuurt en de grens met Koedijk zo snel 
mogelijk uitvoeren. Volgens ons is dit een goed idee. Als het fietspad Huiskebuurt-
Koedijk (500 meter) er is, dan kan nu al beter gebruik gemaakt worden van de 
Molenweg en de Diepsmeerweg. Voor veel inwoners van Warmenhuizen is dat zelfs 
korter dan de route via Schoorldam.

Inmiddels is de snelheid op de Westfriesedijk (N504) teruggebracht van 80 naar 
60km/h. Iets verder in Koedijk gemeente Langedijk en Alkmaar is inmiddels de 
gehele Kanaaldijk (ligt op de Westfriesedijk) ingericht voor 30km/h. Dat is prima, 
maar helaas blijkt deze weg zonder verkeerslichten ook een te goed alternatief voor 
het sluipende autoverkeer tussen Alkmaar en Warmenhuizen. Om die reden waren in 
het Alkmaarse deel verkeersdrempels met vernauwingpaaltjes aangebracht. Hier 
hadden echter ook fietsers last van aangezien auto's die voor zo'n verkeerssluis 
wachten op de fietsstrook gaan staan. Na klachten van de aanwonenden zijn de 
paaltjes weggehaald en de (toch al niet zo hoge) verkeersdrempels afgevlakt. Dit 
laatste om trilschade aan huizen te voorkomen. De Fietsersbond is niet zo blij met dit 
geheel. Wij wensen dat het doorgaande autoverkeer toch beter ontmoedigd wordt.

Langedijk Voorburggracht
De bewoners van de Voorburggracht willen dat er iets gedaan wordt aan de 
verkeerssluizen op de Voorburggracht en met name de flexibele paaltjes hierop. Met 
deze laatste wordt door vandalen gespeeld waardoor langsrijdende auto's schade 
oplopen. Het gaat dan vooral om Zuid-Scharwoude en Broek op Langedijk. Als 
Fietsersbond zijn we helemaal niet blij met de huidige inrichting van deze weg. De 
verkeersdrempels zijn hier al eerder weggehaald en de verkeerssluizen zijn erg breed 
(4 meter) voor het autoverkeer en erg smal (1 meter) voor de fietsers. Die 
fietsstrookjes zijn vaak lastig te gebruiken door auto's die er vlak voor of na parkeren. 
Ook hier worden fietsers geblokkeerd door auto's die wachten voor zo'n 
verkeerssluis. Beter is het om de verkeerssluizen smaller te maken voor auto's en de 
fietsstroken te verbreden en te verlengen.

Alkmaar Noorderstraat
Plotseling ontdekten we dat de fietsstroken langs de Noorderstraat in Overstad flink 
versmald waren. Met die versmalling is een middenvak voor afslaand autoverkeer 
gemaakt dat het parkeerterrein bij de Lidl wil gebruiken. Wij zijn niet blij met deze 
ingreep in een belangrijke doorstroom-as voor fietsers. Volgens de gemeente is dit 
een tijdelijk oplossing. Wat ons betreft een zeer tijdelijke, een tot gisteren. Veel 
fietsers rijden nu gewoon op de weg, mede omdat er langs de fietsstroken 
geparkeerd wordt en er geen schrikstrook is. Ervaren fietsers houden daarom 
rekening met een plotseling opengaand portier.

Alkmaar Bierkade
Hier valt te melden dat eind volgend jaar begonnen wordt om de Bierkade 1-richting 
te maken en van fietsstroken te voorzien. We zijn blij dat een oude wens eindelijk in 
vervulling gaat. Nog mooier is het dat er asfalt wordt gebruikt. De fietsenmaker aan 
deze straat heeft weinig van deze fietsvriendelijkheid kunnen genieten. Wegens zijn 
hoge leeftijd is hij een opheffingsuitverkoop gestart. Een goed kans voor een jonge 
beginnende fietsenmaker aan een toekomstige toplocatie.



Regio Fietsverlichtingsactie en Scholen
Op de basisscholen gaan 3VO-verkeersouders en politie de fietsverlichting, remmen 
en bellen van schoolfietsen nalopen en repareren. Dat gebeurt o.a bij de Tambour, 
de Vlieger en de Driemaster. Ook in Bergen-binnen gebeurt dit bij alle basisscholen. 
In Broek op Langedijk doen de Koolvlet, Phoenix en van Arkelschool hier aan mee. 
De Fietsersbond steunt deze actie ('Licht aan. Daar kun je mee thuiskomen.') van 
harte, maar ziet in onze regio geen kans om er aan mee te doen. Dit neemt niet weg 
dat sleutelkundige leden (en niet leden) zich altijd bij een basisschool in de buurt hun 
diensten aan kunnen melden. Als ouders zelf niet kunnen repareren, dan is hulp van 
een handige buurvrouw of buurman ook altijd welkom.

Eerder was er een 3VO-actie waarbij aangedrongen werd om de fiets te gebruiken 
voor schoolverkeer. Landelijk wordt er aan gedacht om grote auto's, die doorgaans 
maar 1 kind kunnen vervoeren, bij scholen te weren. Deze auto's maken (onbedoeld) 
de omgeving rond scholen onveilig. Sommige auto's zijn zo groot dat dodehoek- en 
stoeprand-spiegels te overwegen zijn. Beter is het om lekker de fiets te pakken en 
tegelijk iets aan het snel oprukkende overgewicht te doen.

Alkmaar Marco Borsato
Het optreden van Marco Borsato in Alkmaar had voor ons een flink lichtpuntje. Zo'n 
25000 fans zijn per fiets naar de Drafbaan gegaan. Een Alkmaars record waar het om 
fietsenstallen gaat.

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 2-wekelijks bijgewerkt 
wordt. Veel van de bovenstaande items zijn daar uitvoeriger, te vinden. De website 
heeft inmiddels een zoekoptie, gebruik daarvoor de verrekijker linksbovenin. Onder 
de keuze Kettingblad (waar eerdere Kettingbladen en dit Tussenblad te vinden zijn) 
kan men zich aanmelden voor de digitale versie van het Kettingblad en het 
Tussenblad. 
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