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Alkmaar - Friesebrug
Zoals u gemerkt heeft, liet dit Kettingblad nogal op zich wachten. Het tussentijdse 
Tussenblad is ook niet verschenen. De reden daarvoor is drukte en halfafgemaakt 
werk. Graag willen we via dit blad fietsers op de hoogte stellen hoe de zaken in 
Alkmaar en aangrenzende gemeentes er voor staan. Helaas is dat niet altijd even 
duidelijk. Zo hebben we flink wat werk gestoken in meer ruimte op de 'nieuwe' 
Friesebrug. Daar is reden genoeg voor en als er een 2de Friesebrug bijkomt, dan 
moet er toch iets te bedenken zijn. Het gaat echter om de oude brug die gebruikt 
wordt voor het verkeer stad-in. Volgens de gemeentelijke plannen moeten fietsers het 
blijven doen met het smalle pad. Het conflict met de voetgangers (die ook een veel te 
smal deel hebben) zou blijven net als het enge randje bij de rijbaan.

Een goed alternatief bedenken hadden we zo voor elkaar. Wij zagen een oplossing 
en hebben dat voorgesteld. De gemeenteraad begreep ons plan en spoorde de 
wethouder voor verkeer aan om hier beter over na te denken. Maar daarna kwamen 
de gemeenteraadsverkiezingen en verslapte de aandacht voor dit probleem. 
Fietsersbondvertegenwoordigers mochten nog wel hun verhaal doen bij een speciale 
hoorzitting. Die kans hebben we aangegrepen. Resultaat: We weten nog niets meer 
dan 6 maanden terug. (Een dossier met plattegrond is te vinden op onze website.)

Regio - Gemeenteraadsverkiezingen
De onderafdelingen van Heerhugowaard, Langedijk, Heiloo en Alkmaar hebben flink 
wat werk gestoken in het voorlichten van politici rond de gemeenteraadsverkiezingen. 
Allereerst voor de verkiezingen om te zorgen dat onze punten overgenomen worden 
in de diverse partijprogramma's en daarna speciale aandacht om de punten 
opgenomen te krijgen in de college-afspraken. Veel werk voor fietsers met een lange 
adem. Er zijn inderdaad punten overgenomen. Toch is het resultaat niet geweldig te 
noemen. Het wil niet echt doordringen dat fietsgebruik de luchtvervuiling (fijnstof) en 
de parkeerdruk doet afnemen. 

Langedijk - Herstart Afdeling
Eind-2005 heeft Rob Duivens de onderafdeling Langedijk nieuw leven ingeblazen. Hij 
heeft de wind mee. Zo verliep het eerste gesprek met de verkeersambtenaar prima. 
Vooral omdat Langedijk net besloten had haar rotondes aan te passen zodat de 
fietsers in de voorrang komen. De nieuwe rotonde bij de Zaagmolenweg in 
Oudkarspel is al zo uitgevoerd. Langs deze uitrit van houthandel PontMeyer is 
inmiddels ook het lang gewenste fietspad aangelegd. Ook de nieuwe rotonde bij de 
Smiths-fabriek is prima en fietsvriendelijk ingericht. Voor fietsers langs de Westelijke 
Randweg is niet zoveel veranderd, behalve dat het autoverkeer door de rotonde beter 
geremd wordt. De werkfietsers naar de Smiths gaan er enorm op vooruit, zij kunnen 
nu eindelijk veilig oversteken. 

Verder heeft de gemeente vergaande plannen om de Twuyverweg en Benedenweg 
tussen de Twuyvermolen en de Molenhoeve 'duurzaam veilig' in te richten. Daar 
staan we natuurlijk achter. Niet dat het voor fietsers nu allemaal in 1 klap fantastisch 
is in Langedijk, er is nog veel te doen. Actievelingen die Rob willen steunen zijn van 
harte welkom.

Langedijk - Kennismaking
Om die reden is bedacht om een kennismakingbijeenkomst te houden voor 
Langedijker leden van de Fietsersbond. Deze is inmiddels gehouden in de tuin van 
Rob. De opkomst was helaas minimaal. Toch is er in en rond Langedijk genoeg te 
doen op fietsgebied. Een aantal leden heeft afgezegd, maar waren wel erg te 
spreken over de uitgebreide uitnodiging waarin de lijst met knelpunten was 
opgenomen. 

http://alkmaar.fol.nl/fb2.htm


Regio - N242
Het zal niemand ontgaan zijn dat er flink verbouwd wordt aan de N242. Fietsers 
krijgen er 7 ongelijkvloerse kruisingen bij. Voor de fietsers die nu nog moeten 
wachten bij de verkeerslichten is dat een hele vooruitgang. De Fietsersbond is 
gedeeltelijk betrokken geweest bij deze provinciale plannen. Inmiddels is de eerste 
fietstunnel onder de Nieuwe Schermerweg geopend. Dit houdt in dat de gevaarlijke 
oversteek, die voor de werkzaamheden 'tijdelijk' noodzakelijk was, voorbij is. Vijf 
maanden vonden we echter meer dan tijdelijk, gelukkig heeft dit geen ernstige 
ongelukken opgeleverd. Ook het fietspad tussen de Bestevaarstraat en de 
Leeghwaterbrug is weer open, daarmee is het fietsen door het industriedeel van 
Overdie voorbij. Alles is overigens nog lang niet voor elkaar. De werkzaamheden 
duren nog wel even, net als de ongemakken voor het (fiets-)verkeer.

Heerhugowaard - N242-Nollencircuit
De meeste tijd hebben we gestoken in het Nollencircuit. Ondanks dat is op dit punt te 
laat naar ons geluisterd. De provincie heeft toegegeven dat het oorspronkelijke plan 
ongunstig was voor fietsers. Wij stelden voor om een fietstunnel of fietsviaduct aan te 
leggen ten zuiden van Intratuin. Een dergelijke wens was al te lezen als eerste punt 
in het plan 'HAL op de Fiets' uit 2000. Triest dat de Provincie deze leidraad bij het 
ontwerp over het hoofd gezien heeft en dat wij pas heel laat een voet tussen de 
provinciedeur kregen. Als pleister op de wonde wordt nu een extra fietstunnel 
aangelegd tussen de 2 tankstations ten noorden van het Nollencircuit. Dat is nog 
steeds flink omfietsen, maar is iets minder ongunstig en onveilig dan het eerste plan.

Bergen - Dreef en Van Blaaderenplannen
De Fietsersbond is voor het eerst uitgenodigd door de gemeente Bergen. Iets dat we 
een belangrijke stap vonden en waar we graag gehoor aan wilden geven. Met een 
Bergense actieveling is commentaar gegeven op (fietspaden langs) De 
Dreefplannen. Er mag op fietsgebied ook zeker wat gebeuren in het centrum van 
Bergen. Toch is een aanpassing van de Dreef zeer omstreden en het is ons niet 
duidelijk wat hier gaat gebeuren. Bij de Van Blaaderenweg, de weg tussen De Dreef-
rotonde en de Kogendijk richting Vlotbrug zien er een stuk reëler uit. Gemeente 
Bergen wil van de parallelweg (aan de zuidkant) een volwaardige fietsstraat maken. 
Dus geen gekluns meer met hekjes en het ontbrekende stukje fietspad aan de 
oostkant wordt aangelegd. Bewoners staan hier duidelijker achter de plannen en we 
verwachten dan ook dat deze oplossing er spoedig gaat komen.

In Schoorl gaat het schijnbaar een stuk eenvoudiger. Daar zijn onlangs langs de 
Voorweg fietsstroken aangelegd, zoals eerder is gebeurd in Aagtdorp en Groet. De 
Fietsersbond is hier niet bij betrokken geweest, maar als de fietsers er op vooruit 
gaan dan vinden we dat prima. Net als langs de Egmondse Voorstraat zijn ook deze 
strookjes erg smal, 1,2 meter waar 1,8 de standaard is. We verwachten dat de 
Heereweg door Schoorl, die veel meer gebruikt wordt door fietsers ook een keer 
verbeterd wordt en dat daarlangs meer rekening gehouden wordt met het enorm 
grote fietseraanbod.

Heiloo - Station/Zeeweg
In Heiloo was er een rotsituatie ontstaan door de werkzaamheden rond het station. 
Zo is praktisch de spoorwegovergang bij het station onbruikbaar geworden voor 
fietsverkeer en is de spoorwegovergang aan de stationskant van de Zeeweg 
afgesloten voor fietsers. Hierdoor bleef alleen de noordkant van de Zeeweg over. Die 
is veel te krap voor fietsers in 2 richtingen en het zorgde voor gevaarlijke oversteken. 
Onder druk van de Fietsersbond is de zuidelijke oversteek langs de Zeeweg weer 
geopend. 
 
Heerhugowaard - Middenwaard
Rond winkelcentrum Middenwaard wordt flink aan de weg getimmerd. Er is zeer veel 
op de schop gegaan. Die scheppers zijn echter zeer fietsonvriendelijk in de weer 
geweest. Zo is de eerste parkeergarage snel toegankelijk gemaakt en bleven fietsers 
maanden verstoken van een fietspad en een behoorlijke toegang tot het 
winkelcentrum. Fietsers en voetgangers moesten modderen door een overmaatse 
zandbak. De gemeente gaf aan dat dit lang zou duren. De Fietsersbond was het daar 



niet mee eens en heeft een signaal afgegeven via een persbericht. 

Alkmaar - Hoornsevaart
Het krantenbericht over Middenwaard kreeg veel bijval. Aanvullend kregen we ook 
flink wat e-mails over de plotselinge zandbak bij de Hoornsevaart. Daar is inmiddels 
de rotonde aangelegd, waar fietsers ook hun profijt van zullen hebben. Maar 
plotseling werd het stukje fietspad vanaf de houten Arie Berkhoutbrug naar het 
zwembad weggehaald. Er verscheen langs het fietspad tussen de brug en de rotonde 
een doorgetrokken voetpad. De Fietsersbond is meteen in actie gekomen en een 
week later is dit probleem provisorisch opgelost. Het trottoir is verlaagd waardoor en 
weer naar het zwembad gefietst kan worden zonder de drukke Hertog Aalbrechtweg 
te moeten oversteken op een plek die daar ongeschikt voor is. In het najaar gaat het 
allemaal nog meer veranderen. De gemeente wil dan de Hoornseweg beter 
aansluiten op dit fietspad.

Oudorp - Halvemaansbrug
Aan het begin van de Hoornseweg bij de Halvemaansbrug is echter ook een 
probleem waar we regelmatig klachten over ontvangen. Vanuit Oudorp is 
moeilijk/gevaarlijk over te steken naar het Zwembad en naar Sint Pancras. Voor de 
richting Sint Pancras kan naar het zwembad, het station en ook Alkmaar-Noord moet 
zeker een verbetering komen. Die verbetering is ook toegezegd door de gemeente. 
Zo is er een plan om het fietspad uit het tunneltje onder de Nollenweg door te trekken 
over een nieuwe fietsbrug naast de Halvemaansbrug. Toch is daar het 
oversteekprobleem vanuit Oudorp nog niet mee opgelost. We zien veel in een betere 
snelheidsbeperking op Halvemaansbrug. Deze brug zou ook omgebouwd kunnen 
worden tot verkeersdrempel door de afritten iets te laten zakken. 

Alkmaar - Zeswielen
Bij de Zeswielenbrug over de Hoornsevaart is inmiddels de oversteek van de 
Frieseweg over de Zeswielen opnieuw ingericht. Wij zijn daar niet erg over te 
spreken. Vooral de opstelruimte vanaf de Frieseweg is veel te krap voor het grote 
aanbod van fietsers die daar dagelijks oversteken. We verwachten dat fietsers het 
recht in eigen hand gaan nemen en ook de oude oversteek (dus middendoor) gaan 
gebruiken. We zijn daarover in overleg met de gemeente.

Alkmaar - Koedijkerstraat
Een stuk blijer zijn we met de nieuwe fietspaden langs de Koedijkerstraat. Het slechte 
straatstenen pad is vervangen door een prachtig asfaltpad. Dit pad mag in twee 
richtingen gebruikt worden, waardoor fietsers uit Overstad niet de Zeswielen hoeven 
te kruisen om richting Rekerdijk te gaan. Langs de andere kant van de 
Koedijkerstraat ligt een 1-richting fietspad, waardoor de Frieseweg bereikt kan 
worden zonder Zeswielen oversteek. Ook dit pad is uitgevoerd in gerieflijk asfalt.

Heerhugowaard - Krusemanlaan
Langs de Krusemanlaan zijn nu ook mooie asfaltpaden aangelegd. De oude tegels 
scoorden hoog in de actie 'Mijn slechtste fietspad'. Die klachten kunnen we nu 
gelukkig doorstrepen. Vooral Obdammers hebben voordeel van deze enorme 
verbetering.

Schoorldam - N504
De gemeente Harenkarspel is begonnen met de aanleg van een fietspad tussen de 
Kanaalweg en de Molenweg. Daarbij is een afspraak gemaakt met de Provincie dat 
zij het stukje fietspad tussen Koedijk en de Huiskebuurt versneld aanleggen. Eigenlijk 
zou de aanleg van een fietspad langs de hele N504 tussen Schoorldam en Koedijk al 
een jaar terug gereed zijn, maar dit soort urgente zaken schijnen niet zo vlot te gaan. 
Dat stukje fietspad overigens ook niet. Er is nog niets te zien terwijl Harenkarspel met 
hun deel al enkele maanden terug gestart is.

Alkmaar - Vroonermeer-Noord
De Fietsersbond is betrokken bij de ruimtelijke ontwikkeling van Vroonermeer-Noord. 
We geven advies in de Begeleidingsgroep, die bijna elke maand bij elkaar komt. 
Vroonermeer-Noord komt ten noorden van Vroonermeer-Zuid, tussen de N245, De 
Helling en Sint Pancras. Hier wordt van agrarisch gebied een nieuwe woonwijk 



gemaakt, met ongeveer 700 woningen. Een stedenbouwkundig bureau is door de 
betrokken gemeenten Alkmaar en Langedijk aangetrokken om adviezen te geven.

Aan de oostzijde komt veel water, de westzijde zal worden ingevuld met woningbouw. 
Er komen huizen op een langgerekte strook aan de uiterste westkant en eveneens op 
een noord-zuid gericht eiland.

De Fietsersbond let vooral op de verkeerskundige aspecten van de plannen. In de 
noord-zuid-richting komt een ontsluitingsweg waar 50 km/uur gereden mag worden. 
Een meerderheid in de begeleidingsgroep acht dit noodzakelijk, mede omdat de bus 
er door moet. Aan de westelijke en aan de oostelijke kant van de toekomstige 
woonwijken zijn, eveneens in noord-zuid richting, doorgaande fietspaden voorzien. 
De woonstraten zullen een dorps karakter krijgen; autoparkeren mag alleen op eigen 
erf en op parkeerterreintjes die tussen de bebouwing zijn voorzien.

De Fietsersbond is voor een goede ontsluiting van de nieuwe wijk per fiets en pleit 
daarom voor de aanleg van een fietstunnel tussen Vroonermeer-Noord en de 'oude' 
bebouwing ter hoogte van de Sperwerstraat. Verder vraagt de Fietsersbond aandacht 
voor de ontsluiting van het eiland met de fiets; de aanleg van extra fietsbruggetjes 
geeft de fietsers extra mogelijkheden en bevordert het fietsgebruik. Dat is geheel in 
overeenstemming met het beleid van de gemeenten.

Alkmaar - NS-stallingen
Aan de noordkant van het hoofdstation in Alkmaar zijn flink wat nieuwe tulprekken 
geplaatst. Voor een deel is dit op de oorspronkelijke plek en als extra zijn er rekken 
langs de Wognumsebuurt gekomen. Helaas zijn al deze rekken niet overkapt, terwijl 
de oude rekken dat wel waren. De capaciteit lijkt net voldoende te zijn, maar door de 
inrichting zijn de verste rekken lastig bereikbaar. 

Aan de voorkant van dit station is het een grotere bende. Veel fietsen worden op het 
toegangsplein tegen de bomen en langs de bewaakte fietsenstalling gekwakt. Dit 
hindert voetgangers en fietsers die naar de perrons willen lopen. Na tellingen 
kwamen we er achter dat de NS dit kwakken in de hand werkt. Er zijn 500 rekken 
tekort en veel rekken zijn van slechte kwaliteit. Je kunt daar je fiets niet aan 
vastmaken en de fietsen staan er niet stevig in. 

Bij Alkmaar-Noord is het rekkengebrek nog structureler en wel aan beide kanten van 
dit station. Er is een plan voor een nieuwe bewaakte stalling en ook meer ruimte voor 
onbewaakte rekken. De Fietsersbond heeft met de gemeente een apart overleg 
gehad over deze stalproblemen. Onze indruk is dat de gemeente graag en zo snel 
mogelijk goede oplossingen ziet. Het lijkt er dus op dat de bal bij de spoorwegen ligt 
die de grond rond de stations beheert.

Bij het hoofdstation speelt al jaren een wens om het stationsgebied anders in te 
richten, waarbij het rangeerterrein omgezet wordt in kantoren. De Fietsersbond is 
vertegenwoordigd in de klankbordgroep. Toch is er helaas weinig te melden. We 
blijven ons best doen.

Regio - Bereikbaarheid
In het afgelopen jaar is de regionale Fietsersbond ook druk doende geweest met 
bereikbaarheid. Zo zitten we in de klankbordgroep voor 'Bereikbaarheidsvisie Noord-
Kennemerland', dit is een soort regionaal verkeers- en vervoersplan voor Alkmaar en 
wijde omgeving. Onze inbreng werd en wordt gewaardeerd. Het eerste deel is 
gereed, maar daar konden we niet zozeer ons ei kwijt. Het betrof veel 
algemeenheden waarbij iedereen het zo'n beetje met elkaar eens is dat fietsen een 
goed alternatief is voor de afstanden tot 10km. Fietsgebruik kan het dichtslibben van 
de grote wegen verminderen en kan een deel van de parkeerproblematiek oplossen. 
Binnenkort komt er een vervolg waarin meer aandacht is voor details en praktische 
invulling. Daar hebben we nog flink wat ideeën over. Een belangrijk punt daarbij is 
'Bereikbaarheid Kust'. Er wonen rond Alkmaar en Heerhugowaard een berg mensen 
die met mooi weer heel graag op de fiets naar de kust willen. Problemen zijn daarbij 
praktische fietsroutes vooral vanuit Heerhugowaard.



Bas Vijn, die namens de Fietsersbond bij de Provincie werkte, heeft veel werk 
verricht waar het om bereikbaarheid gaat. Het verzamelen van alle fietsknelpunten in 
Noord-Holland nam meer tijd in beslag dan verwacht, simpelweg omdat er nogal wat 
knelpunten zijn. Met deze gegevens moet de Provincie beter haar prioriteiten kunnen 
stellen als het om fietsvoorzieningen gaat.

Regio - Fietsknooppuntennetwerk
Rond september zullen de eerste bordjes van het FKN verschijnen in Noord-
Kennemerland en West-Friesland. Halter in Balans is daar druk mee bezig. De kaart 
voor deze recreatieve routes is gereed. In een aantal gevallen hebben 
Fietsersbondleden meegedacht om deze routes veilig een aantrekkelijk te maken. 
Het gebied tussen Amsterdam, Haarlem en de Schermer is al voorzien van de 
knooppuntbordjes. De plattegronden die geplaatst zijn, zijn een stuk beter dan de 
eerdere versies die bijvoorbeeld in De Peel staan. 

Heerhugowaard - Dringende oproep!
Rob van Streun gaat ons helaas verlaten, omdat hij verhuist naar het midden van het 
land. Daarmee raken we niet alleen een prima penningmeester kwijt, maar ook een 
zeer gedreven Fietsersbondvertegenwoordiger voor de afdeling Heerhugowaard. 
Zonder moeite kunnen we stellen dat dit een groot gemis zal zijn. Bij deze roepen we 
Heerhugowaardse Fietsersbondleden op om actiever te worden en zich bij ons te 
melden. De gemeente Heerhugowaard is 47.000 inwoners groot en er gebeurt van 
alles op fietsgebied. Dat houdt in dat meer actievelingen voor deze gemeente zeker 
geen luxe is. Rob en zijn vrouw willen we bij deze bedanken voor de enorme inzet en 
het regelmatig beschikbaar stellen van hun woonkamer als vergaderruimte. Wij 
wensen hen het allerbeste. 

Regio - Fiets Naar Je Werk
Het COS wil de actie 'Fiets Naar Je werk' nieuw leven inblazen. Naar het werk fietsen 
is niet alleen goed om iets aan het milieu, de parkeerproblematiek, de conditie en het 
overgewicht te doen. Van deze actie profiteert ook de derde wereld. De 
fietskilometers voor woon-werkverkeer leveren geld op als uw werkgever meedoet 
met de campagne. 

Een van de grootste bedrijven in onze regio die meefietst is het Medisch Centrum 
Alkmaar. Afgelopen maand stond het COS samen met de Fietsersbond met een 
voorlichtingskraampje in het MCA. De geluiden van de werknemers waren positief. 
Op dit moment gaat een deel van de opbrengst naar de Thuiszorg in Zuid-Afrika. Zij 
krijgen op deze manier opgeknapte fietsen en kunnen zo ruim 2x zoveel mensen van 
dienst zijn. De campagne wordt gesteund door het COS, de Fietsersbond, het NIGZ 
en Oxfam-Novib. 
 
Vooral werknemers van grotere bedrijven raden we aan dit aan te kaarten bij hun 
werkgever en de nog niet fietsende collega's. Daarbij kunnen de websites 
www.  fietsnaarjewerk  .nl   of www.  cosnoordholland  .nl   (in Alkmaar) hulp bieden. 

 
'Fiets Van Je Werk' is trouwens ook prettig, dat werkt prima als ontstressing na een 
zware kantoordag. 

Regio - Service
Op onze website staat al geruime tijd een zogenaamde  servicepagina. 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 
Heerhugowaard: Edwin Groen. In Sint Pancras: J&H. En in Schermerhorn: Zwet.

http://alkmaar.fol.nl/indexs.htm
http://www.cosnoordholland.nl/
http://www.fietsnaarjewerk.nl/


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: 

• Langedijk: langedijk@fietsersbond.nl 0226-314496 (Rob Duivens) 
• Heiloo: heiloo@fietsersbond.nl 072-5332501 (Coert Zuurbier) 
• Alkmaar: alkmaar@fietsersbond.nl 072-5610107 (Herman Jan Frieling). 

Leden uit de gemeente Heerhugowaard, 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 
Kettingbladen en het Tussenblad te vinden zijn) kan men zich aanmelden voor de 
digitale versie van het Kettingblad en het Tussenblad. 
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