
Kettingblad
Fietsersbond Alkmaar e.o.

Nummer 5 - Juli 2005

Regio: Uitbreiding Geestmerambacht
Fietsersbondvertegenwoordigers van Alkmaar en Heerhugowaard hebben de eerste 
Klankbordgroep-bijeenkomst bijgewoond voor de uitbreiding van het 
Geestmerambacht (GAB). Dit recreatiegebied wordt in de komende jaren verdubbeld 
aan oppervlakte. Na de uitbreiding beslaat het recreatiegebied alles tussen de N504, 
de N245, de Daalmeer en Koedijk. Daarbij komt ook een recreatiegebiedje ten 
noorden van Sint Pancras, met de naam 'Groene Loper', dat het Geestmerambacht 
verbindt met het kanaal Omval-Kolhorn.

In het totale gebied komen 4 nieuwe fietspaden. Een van noord naar zuid. Het ligt in 
de bedoeling om dit pad al te starten bij Warmenhuizen via een tunnel onder de 
N504, door het GAB (Kleimeer) en uitkomend bij het Molentochtpad. Als dit allemaal 
volgens wens gaat, dan heeft Warmenhuizen een betere aansluiting op het GAB, 
maar ook op de vervolgscholen in Alkmaar.

Een 2e fietspad is een stukje korter en begint bij de zuidwest kant van het meer en 
gaat via een nieuwe fietsbrug bij de Landman over het Noordhollands Kanaal naar 
Bergen. Die fietsbrug en tunnel onder de N9 vallen binnen een ander project van de 
provincie Noord-Holland. Na realisatie heeft Bergen een goede fietsroute naar het 
GAB, en hebben inwoners van Langedijk, Heerhugowaard en Alkmaar-Noord een 
goede route richting duinen en strand. Een 3de pad moet het GAB aansluiten op de 
Groene Loper en komt uit bij het Kanaal Omval-Kolhorn. Deze route is bedacht voor 
een betere aansluiting van Heerhugowaard-Zuid op het GAB. Hier zit echter nog een 
kinkje in de kabel. De geplande tunnel onder de N245 wordt ook door de Provincie 
aangelegd, maar dat kan (door geldgebrek) nog wel even duren. Met de afwezigheid 
van die tunnel is deze route een stuk minder praktisch. De Fietsersbond heeft 
daarom ook gepleit om de oversteek bij de Nauertogt te verbeteren door alle fietsers 
aan de zuidkant van deze weg over te laten steken. Dit kan met weinig kosten.

Het 4de pad loopt tussen Noord-Scharwoude en de Wagenweg, dus eigenlijk buiten 
het Geestmerambacht. Wij zijn vooral bezorgd om veilige aanfietsroutes naar het 
GAB en willen daarnaast dat de 2 doorgaande landwegen die binnen het GAB gaan 
vallen, de Wagenweg en Nauertogt, beperkt worden tot 30km/h. Verder willen we 
graag dat alle fietspadoversteken op deze landwegen voorrang krijgen. Parkeren van 
auto's zou zo dicht mogelijk bij de N245 plaats moeten vinden waardoor de 
Wagenweg en Nauertogt verkeersluw blijven. Meer informatie met landkaart is te 
vinden op onze website.

Alkmaar: Westrand
Deze discussie speelt al langer en is wederom nieuw leven ingeblazen. Het is de 
bedoeling om de Westrand te vrijwaren van huizen en bedrijven en dit gebied (nog) 
beter in te richten voor recreatie en natuur. Daarbij zijn diverse fietspadplannen van 
politieke partijen en andere organisaties. We volgen dit op de voet en zien een goede 
verbinding vanuit Alkmaar naar de Groeneweg als een eerste stap. Door de drukte op 
de Bergerweg is deze weg richting Bergen aan Zee moeilijk bereikbaar vanuit 
Alkmaar. Een 2-richtingen fietspad aan de zuidkant van de Bergerweg tussen de 
Camping en de Groeneweg is een eenvoudige oplossing. Maar misschien is er meer 
mogelijk.

Voor de 'Bus-online' wordt de Robonsbosweg verbonden met de Olympiaweg. 
Driekwart van deze busstraat heeft of krijgt fietsstroken. De Fietsersbond heeft bij de 
gemeente voorgesteld om de gehele Olympiaweg van fietsstroken te voorzien. 
Verder is er een wens om dit gebied tussen Alkmaar en Bergen via een 
fietsverbinding aan te sluiten op Heiloo. Dit kan met heel weinig fietspad, door de 
bestaande landwegen aan elkaar te koppelen.

http://alkmaar.fol.nl/geestmerambacht.htm


Heiloo: Fietsweek
Op 12 maart gaf de afdeling Heiloo acte-de-presence in winkelcentrum 't Loo. De 
kraam die we deelden met 3VO werd goed bezocht. In Heiloo wordt veel gefietst, 
maar de locale Fietsersbond is er nog niet zo bekend. Op de middag werd 't Loo 
'opgeschrikt' door een fietsendief die resoluut door de sterke arm in de kraag werd 
gegrepen. Die fietsendief gaf uitleg hoe eenvoudig sommige fietssloten te openen 
zijn. Als taakstraf deelde hij folders uit om fietsendiefstal te voorkomen. Een foto-
reportage staat op de website.

Bergen: Bereikbaarheid Kust
De gemeente Bergen kampt met de te grote hoeveelheid auto's die op zomerse 
dagen richting kust willen. De toegangswegen (Bergerweg, Hoeverweg en wegen in 
Bergen en Egmond) zijn daarvoor ontoereikend en het ontbreekt aan voldoende 
parkeerruimte. De Provincie werkt samen met de gemeentes Zijpe en Bergen om de 
bereikbaarheid naar de kust te verbeteren. Al snel wordt er gedacht aan transferia 
met een pendelbussensysteem. Toch zijn die met warm weer al snel benauwd en is 
de fiets voor dergelijke korte afstanden (3 tot 8km) een goed alternatief. De gemeente 
Bergen begrijpt dit ook en denkt aan fietsenverhuur bij een voorgesteld transferium in 
Egmond a/d Hoef. Wat de Fietsersbond betreft, mogen de strandbezoekers die dicht 
bij de kust wonen, de auto thuislaten en kiezen voor de fiets.

De Fietsersbond wil er dan ook alles aan doen om voldoende goede en veilige 
fietsroutes richting kust te krijgen, waardoor inwoners van Alkmaar, Heiloo, Langedijk 
en Heerhugowaard de fiets prefereren boven de auto. Het Sluispolderpad (pad langs 
de Bergerringvaart tussen Vlielandbrug en de rotonde met de roestige zuilen) is al 
een enorme verbetering die goed gebruikt wordt. De route over de toekomstige 
fietsbrug bij de Landman in Koedijk kan ook bijdragen aan een keuze voor de fiets 
richting kust. Een betere aanfietsroute naar de Groeneweg hoort daar ook bij. 
Daarnaast moet vooral iets gedaan worden aan de doorfietsbaarheid van Egmond 
a/d Hoef en het te smalle fietspad richting Egmond aan Zee.

Nederland: 'Mijn Slechtste Fietspad.'
De Fietsersbond is een landelijke actie begonnen ter gelegenheid van haar 30-jarige 
bestaan. Via de website kunnen slechte fietspaden opgegeven worden. De actie is 
nog maar net begonnen en is al behoorlijk populair. De betrokken locale afdelingen 
en gemeentes worden op de hoogte gesteld van de aangemelde klachten. Zo krijgt 
de afdeling Alkmaar veel klachten over het fietspad langs de Westelijke Randweg in 
Oudkarspel, Noord- en Zuid-Scharwoude. Een groter probleem is echter het 
ontbreken van fietspaden of fietsstroken, vooral in Langedijk. Fietsers tussen 
Heerhugowaard en het Geestmerambacht moeten in Broek op Langedijk over een 
oud en slecht bestraat haventerrein en dito Stationsweg. Dit is een behoorlijke 
kuilenroute waar veel fietsers dagelijks hinder van ondervinden. Dat er hele hordes 
de trap naar de Groenebrug nemen en het fietspad links laten liggen geeft ook aan 
dat het hier goed mis is met de fietsvriendelijkheid.

In Heerhugowaard zijn veel slechte tegelpaden te vinden, metname langs de 
Krusemanlaan, Zuid- en Westtangent en de Middenweg tussen de 
spoorwegovergang en Middenwaard. Toch is in deze gemeente een omslag gaande. 
Na het prima asfalteren van het fietspad tussen De Noord en de spoorwegovergang 
is men daar nu bezig met een goed asfaltpad langs de Icaruslaan, Vondellaan en 
Beukenlaan. In Alkmaar is onlangs het kierenpad aan de oostkant van het NH-Kanaal 
vervangen door een prima rood asfaltpad. Nu is men er bezig om de fietspaden langs 
de Nieuwe Schermerweg te verbeteren en kunnen we uitzien naar asfalt fietsstroken 
langs de Bierkade.

Bij deze moedigen we iedereen aan om klachten in te sturen via 
www.fietsersbond.nl/meldpunt;

het geeft ons een goede indruk waar de echte knelpunten liggen.

Noord-Scharwoude: Voorburggracht
Op dit moment is de Voorburggracht ter hoogte van de Roomse Kerk volledig 

http://www.fietsersbond.nl/meldpunt
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afgesloten voor werkzaamheden. De gemeente Langedijk wil de Voorburggracht 
'duurzaam veilig' maken met veel aandacht voor het fietsverkeer. Een van de plannen 
daartoe waren 2 speciale bushaltes, waarbij de fietsers achterlangs moesten. Deze 
oplossing was voor fietsers verre van veilig. De Langedijker middenstand heeft dit 
aangevochten en 'schijnbaar' gewonnen. We zijn dus erg benieuwd hoe het allemaal 
gaat worden en of de fietsers beter af zijn. Deze situatie geeft duidelijk aan dat een 
locale Fietsersbond in Langedijk zeer noodzakelijk is. 
Bij deze sporen we Langedijkers aan om zich bij ons te melden.

Heerhugowaard: Stationsgebied
In de afgelopen maanden is het stationsgebied bij NS-station Heerhugowaard 
opgeknapt. Het werk zou op 1 april voltooid zijn, maar toen was de nieuwe stalling 
nog een grote zandbak. Op 11 mei konden de eerste fietsen in de nieuwe tulprekken 
gestald worden. Het aantal fietsenrekken is aan de oostkant flink uitgebreid en dat 
was hard nodig. Bij de aanvang van de werkzaamheden ging het echter mis. Zo was 
bedacht om eerst 300 oude fietsenrekken weg te halen. De vervanging zou pas na 
enkele maanden gebeuren. In de tussentijd 'konden' fietsers bij te kort 
stallingscapaciteit uitwijken naar de stalling bij station Alkmaar-Noord. In Alkmaar-
Noord staan de stallingen echter ook behoorlijk vol en al-met-al was dit natuurlijk een 
onzalig idee. Door ingrijpen van de Fietsersbond zijn er tijdelijke rekken in 
Heerhugowaard geplaatst en is de overlast voor fietsers tot een minimum beperkt. 
Rob van Streun die zich ingezet heeft voor deze oplossing werd daarna uitgenodigd 
om het 'Waards dagboek' in het NHD te vullen. Dat verhaal is terug te lezen op onze 
website. [Laatste nieuws: aan de stille westzijde blijven de tijdelijke rekken staan, 
maar omdat juist dáár de behoefte aan goed rekken het grootst is gaan we lobbyen 
voor het plaatsen van Fietsparkeur-rekken.]

Oudorp: Nieuwe Kippenbrug
In de afgelopen maanden is de Kippenbrug of beter de Kerkbrug over het Kanaal 
Omval-Kolhorn vervangen. Daarbij is het frame nu geheel van staal en een stukje 
hoger voor betere doorvaart. Als Fietsersbond hebben we helaas geen inspraak 
gehad. Dit komt omdat de brug niet eigendom is van de gemeente, maar van de 
Provincie. Wat ons betreft had dit bruggetje iets breder gemogen. Rekening houden 
met fietskarretjes is zeker geen overbodige luxe aangezien de brug in de LF15 is 
opgenomen, de fietsroute Alkmaar-Enschede. Veel mensen fietsen deze 200km-
route met kampeerspullen.

Heerhugowaard/Alkmaar: Nollencircuit
Bij de verbetering van de N242 zou tussen de Nollenweg en de Middenweg voor 
fietsers een flinke omrijroute ontstaan. De Fietsersbond is daar zeer ontevreden over. 
In de nieuwe situatie verdwijnen weliswaar de verkeerslichten, maar gaat de route 
door het bestaande fietstunneltje onder de N242. Dit tunneltje naast de Huygenvaart 
is met de kleine afmetingen helemaal niet berekend op de meer dan 5000 fietsers die 
daar dagelijks door moeten. Bij de gemeentes en de provincie hebben we zeer 
nadrukkelijk gepleit voor meer ruimte in deze tunnel. Die ruimte is ook nodig voor de 
25 en mogelijk 45km-voertuigen die ook aangewezen zijn op deze onderdoorgang. 
De provincie heeft toegezegd dat, als onze telgegevens (afkomstig uit 1998 van de 
gemeente Alkmaar) kloppen, deze onderdoorgang zal worden verbreed. [Laatste 
nieuws: omdat de onderdoorgang niet kan worden verbreed komt er waarschijnlijk 
een nieuwe fietstunnel aan de noordzijde van het circuit; hiermee is het 
omrijprobleem ook de wereld uit!]

Omval: N242-Noordervaart
Bij dezelfde uitbreiding van de N242 hoort ook een half klaverblad bij de verbinding 
Nieuwe Schermerweg - Noordervaart met N242. Hier zijn al 2 fietstunnels gepland, 1 
langs de N242 onder de Nieuwe Schermerweg door en 1 tussen de Omval onder de 
N242 door. De Schermer wil nog een tunnel aanleggen en wel onder de Noordervaart 
(N243) door. Op die manier kunnen fietsers vanuit Stompetoren zonder 
verkeerslichten in Alkmaar komen. Als Fietsersbond juichen we deze extra aandacht 
voor het fietsverkeer van de gemeente Schermer toe. Bezien zal worden of deze 
derde tunnel inderdaad noodzakelijk is. 

Alkmaar: Zeswielen en Rekerdijk



Op onze regionale website is een dossier aangelegd over de Zeswielen en de 
Rekerdijk-oversteek. Dit onderwerp blijft terugkomen. De gemeente overweegt nu om 
een drijvend fietspad in de Hoornse vaart te leggen. Dit heeft als voordeel dat de 
fietsers langs deze weg geen last meer hebben van het (te) drukke autoverkeer. Toch 
zien wij als Fietsersbond ook belangrijke nadelen. Bij het "verdwijnen" van de fietsers 
zal het aantal auto's op de Zeswielen toenemen en ook hun snelheid. Bij een laatste 
meting van de politie bleek dat 90% van de auto's nu al harder gaat dan de 
toegestane 50km/h.

Met een hogere snelheid en meer verkeer wordt de fietsoversteek tussen de 
Rekerdijk en de Frieseweg lastiger. Dit is echter de drukste en belangrijkste fietsroute 
tussen Alkmaar-Noord en het centrum. Om die reden blijven wij een voorstander van 
fietsstroken langs de Zeswielen. Dit is veel goedkoper dan een vlotpad en zorgt dat 
er minder auto's deze route kiezen tussen Heerhugowaard en Overstad. Een ander 
argument tegen het vlotpad is de bereikbaarheid van de aan de Zeswielen gelegen 
woningen met de fiets. Slechts op enkele plaatsen is een afrit gemaakt naar de vaste 
wal, waardoor bewoners noodgedwongen met hun fiets over de aan de overzijde 
gelegen stoep zullen moeten gaan. 

Alkmaar: Rotondes
Dit jaar verwachten we de aanleg van een 3-tal belangrijke rotondes. Zo komt er een 
bij de splitsing Zeswielen-Schinkelwaard-Hertog Aalbrechtweg. Voor de fietsers zal 
deze echter niet zoveel veranderen aangezien fietsers over de Hertog Aalbrechtweg 
gewoon in de voorrang blijven. We verwachten meer fietsvoordeel van de rotonde 
tussen de Muiderwaard en de Oude Kanaaldijk. Hierdoor kunnen fietsers vanuit 
Alkmaar vlotter richting Koedijk en Alkmaar-Noord. Een derde rotonde wordt nu al 
aangelegd en wel tussen de Bestevearstraat en Koelmalaan. Dit is een kruispunt met 
zeer veel (auto)ongelukken, waarbij het voor fietsers flink uitkijken is. Ook bij deze 
rotonde komt het fietspad in de voorrang. De rotonde Oude Hoeverweg met 
Bergerweg is inmiddels helemaal klaar en is ook voor de fietsers een flinke 
verbetering.

Beverkoog: Berenkoog
In het afgelopen jaar ontvingen we een klacht over het gebruik van de fiets in en om 
het bedrijventerrein Beverkoog. Vooral de Berenkoog is enorm druk met autoverkeer. 
Op dit terrein is geen enkele fietsvoorziening te vinden. Wat ons betreft is er genoeg 
reden en ruimte voor fietsstroken aan weerszijde van de Berenkoog. Bij het pad ten 
oosten van de Beverkoog ontbreekt verlichting. Veel schoolfietsers gaan over dit pad 
richting Heerhugowaard. Daarbij moet ook een bestraat stuk Achtergeest genomen 
worden. Het is dan niet verwonderlijk dat een deel van de scholieren afsnijdt over het 
veel betere wegdek van de Berenkoog. Veilig is dat dus niet. We hebben de situatie 
bij de gemeente Alkmaar aangekaart en gaan daar nog verder achteraan.

Egmond: Wimmenummerduinen
De gemeente Bergen heeft de handdoek in de ring geworpen en zich geschikt naar 
de wensen van PWN om geen fietspad door de Wimmenummerduinen te realiseren. 
Als Fietsersbond zijn we daar niet blij mee, net als de VVV, veel inwoners van 
Egmond en Bergen en een berg fietstoeristen die dus gebruik moeten blijven maken 
van de drukke N511. Bergen is echter wel met de PWN bezig om een fietspad langs 
de duinrand te realiseren. We wachten in spanning af of dit iets zal opleveren. 

Regio: Communicatie
Zoals u in het vorige Kettingblad en Tussenblad heeft kunnen lezen, dubben we nog 
steeds over de optimale communicatievorm. Dwz de regionale website functioneert 
prima en wordt zeer goed en regelmatig bezocht door internetgebruikers uit onze 
regio. Veel bezoekers hebben ons bij hun favorieten geplaatst en dat is een goed 
teken. De komende maanden wordt nog meer tijd gestoken in de website en worden 
er zogenaamde dossiers gemaakt. In die dossiers is alles over een bepaald 
onderwerp te vinden. 

Met het Kettingblad en Tussenblad tasten we nog altijd redelijk in het duister. We 
weten dat 20% van de Nederlanders geen toegang heeft tot het Internet. Deze leden 
willen we zeker op de hoogte blijven houden via de gewone post, ofwel via het 
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Kettingblad. Het Tussenblad is bedacht als tussenoplossing tussen Kettingblad en 
website. Toch blijft het aantal aanmelding helaas steken op 15%. Overigens krijgen 
we op zowel het Kettingblad als ook op het Tussenblad positieve reacties en vrijwel 
geen negatieve.

Dit Kettingblad wordt elektronisch naar de e-mail aanmelders verstuurd, wat ons dus 
15% aan porto- en drukkosten bespaart. We hopen nog steeds op meer 
aanmeldingen voor het Tussenblad, dat kan via de website. Het aantal 
fietsersbondleden is in onze regio ook iets gegroeid tot 480, waar er landelijk een 
kleine afname is. We zijn dus redelijk positief gestemd.

Alkmaar: fietsers in het nauw ondanks 2e Friesebrug?
De 2e Frieseburg komt er om vooral het verkeer naar en van het centrum meer 
ruimte te geven. Al het verkeer? Ja maar zoals het nu is bedacht: behalve .... het 
fietsverkeer en de voetgangers richting centrum! De 8000 fietsers zouden het moeten 
blijven doen met de huidige armzalige 1,80 meter brede 'verhoogde fietsstrook' en de 
wandelaars met 1,20 meter. Omdat deze uitvoering zeer afwijkt van de landelijke 
richtlijnen hebben wij de gemeente officieel onze zienswijze hierover medegedeeld. 
Dat wij de gemeente dáár op moeten wijzen, het is te zot voor woorden.

Fietsersbond-succes: openingstijden stationstallingen als vanouds
Vanaf 1 juni zijn de oude ruimere openingstijden van de stationstallingen weer van 
kracht. Dankzij de inspanningen van de Fietsersbond heeft de minister de NS dat 
opgedragen.

Regio: Service
Op de onze website staat al geruime tijd een zogenaamde Service-pagina. Daarop 
zijn alle bewaakte fietsenstallingen, fietsverhuurders en fietsenmakers in onze regio 
(Alkmaar, Bergen, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Schermer) te vinden. Een 
aantal van die fietsenmakers geven korting aan fietsersbondleden. Dat is nu ook te 
zien op onze servicepagina. Fietsersbondleden zonder Internet mogen natuurlijk ook 
gebruik maken van deze korting.

Fietsenmakers in onze regio die korting geven zijn:
In Alkmaar: J&H (Winkelwaard), Paul Harder (Laat), De NL-Zaak (Mient) en Hans 
de Boer (De Mare). In Egmond aan Zee: Bas. In Bergenbinnen: Busker. In Sint 
Pancras: J&H. En in Schermerhorn: Zwet.

Andere fietsenmakers kunnen zich natuurlijk ook aanmelden bij de landelijke 
Fietserbond. En als Fietsersbondlid kan je natuurlijk bij elke fietsenzaak vragen of ze 
korting geven of daar eens over na willen denken.

Actievelingen gevraagd!
Zoals u ziet is er veel te doen op gemeentelijk niveau, maar vele handen maken 
het werk nog steeds licht. 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). 

Leden uit de gemeente Langedijk, Bergen en Schermer kunnen zich 
hier ook melden. 

Bekijk ook onze website: www.fietsersbond.nl/alkmaar die tweewekelijks bijgewerkt 
wordt. Veel van de onderwerpen uit dit Kettingblad zijn daar uitvoeriger te vinden 
(met foto's en/of landkaartjes). Onder de keuze Kettingblad (waar eerdere 
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Kettingbladen en het Tussenblad te vinden zijn) kan men zich aanmelden voor de 
digitale versie van het Kettingblad en het Tussenblad. 


