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Heerhugowaard op weg naar het volmaakte fietsklimaat
Fietsgemak en -veiligheid is een hoge 
prioriteit in vele gemeentes. Het draagt bij 
aan een goede verkeersomgeving, waarbij 
nergens lang hoeft te worden gewacht. 
Tijdens de competitie Fietsstad 2014 strijden 
verschillende gemeentes om de gelijknamige 
titel. 

Paspoort:

Naam: Pieter Schaap 
Werk: actief  lid bij de Fietsersbond 

Heerhugowaard
Wat hij doet: hij maakt zich hard voor 
een goed, veilig en prettig fietsklimaat 

Woonplaats: Heerhugowaard
Weetje: Pieter heeft geen auto, want hij 

kan alles af  per fiets

Je bent moeder van twee jonge meiden. Je bent je er 
vast extra van bewust dat je voorzichtig het verkeer moet 
trotseren. Hoe beweeg jij je door Heerhugowaard?
eigenlijk doen we alles wel lopend of met de fiets. Hun 
school is hier ruim vijf minuten vandaan. We gaan het 
park door en we zijn er. Ze kunnen inmiddels allebei fiet-
sen, dus dat doen we regelmatig. 

Hoe komen de klasgenootjes van Kyara en Luna naar 
school?
de meeste kinderen uit hun klas komen uit de buurt. 
Zij worden lopend of met de fiets gehaald en gebracht. 
natuurlijk zijn er ook ouders die hun kinderen met de 
auto brengen en halen, maar zij komen dan vaak ook van 
verder. 

Hoe vind je de doorstromingen in Heerhugowaard? 
eigenlijk is alles heel goed te doen. er wordt weleens te-
gen me gezegd dat ik ook best eens de auto kan pakken, 
als ik boodschappen ga doen. dat vind ik zo’n gedoe. Bij 
de middenwaard staan vaak verkeersregelaars, omdat het 
zo ontzettend druk is. met de fiets gaat alles veel sneller. 
dat is zelfs zo als ik met mijn dochters ben en boodschap-
pentassen aan het stuur heb hangen. 

En de veiligheid?
natuurlijk zijn er situaties die niet helemaal veilig zijn. 
luna ging laatst naar een vriendinnetje. Ze rijdt dan over 
de Overtocht, een drukke en brede weg met een fietspad 
aan de zijkant. Ze is snel afgeleid. dan kijkt ze de ene 
kant op en dan de andere. Het stuur slingert meteen mee. 
Het is meer een angst die je hebt als moeder, dan dat het 
een gevaarlijke verkeerssituatie is. Het hoort erbij als je 
jonge meiden hebt. Overigens is er bij hun basisschool, 
de Vaart, ook een punt dat niet helemaal prettig is. de 
molenwijk komt daar uit op een t-splitsing. Het is een 
onoverzichtelijk punt voor automobilisten. Ze moeten daar 
wel bewust zijn van de school, want kinderen schrikken er 
niet voor terug om zomaar, zonder te kijken, de straat op 
te rennen. de school heeft ook geen verkeersouders of een 
zebrapad. Gelukkig gaat alles altijd wel goed, maar dat 
heeft waarschijnlijk ook te maken met het feit dat die plek 
net een uitrit lijkt.

Fietsen ze weleens alleen?
Ze fietsen wel alleen, maar dan weten ze precies waar ze 
naartoe mogen en waar niet. Hier in de wijk mag luna 
naar vriendinnetjes toe en dat gaat prima. Het is vaak ook 
makkelijk te achterhalen waar ze is. ik hoef alleen maar te 
kijken in welke voortuin ze haar fiets heeft neergegooid. 

Hoe ziet u die kansen voor 
Heerhugowaard om met de titel 
Fietsstad 2014 te gaan strijken?
ik denk dat we een hele 
goede kans maken. de laatste 
jaren is er een hoop gebeurd in 
Heerhugowaard. inmiddels zijn 
er veel goede fietsverbindingen. 
de gemeente heeft bruggen 
en viaducten laten bouwen en 
er zijn goede plannen die dit 

jaar en volgend jaar worden 
uitgevoerd, waardoor er een heel 
goed fietsklimaat ontstaat. Het 
gaat er ook om: wat heb je alle-
maal voor goede dingen gedaan? 
Wat is mogelijk en wat is niet 
mogelijk? Je kunt niet elk punt 
gaan verbeteren. 

Wat denkt u dat het meest 
onderscheidende punt van 

Paspoort:

Naam: daniëlle van midden
Woonplaats: Heerhugowaard

Werkt in: amsterdam
Kinderen: de 4-jarige Kyara en de  5-ja-

rige luna
Weetje: daniëlle brengt haar dochters 
het liefste lopend of  met de fiets naar 

school.

door onze verslaggeefster Anna 
Neeltje de Boer

HEERHUGOWAARD – Gemeente 
Heerhugowaard heeft zich ten doel 
gesteld Fietsstad 2014 te worden. Het 
is een competitie die het verkeersge-
mak voor fietsers nastreeft, zoals niet 
te lang voor een rood stoplicht of voor 
de dichte spoorbomen wachten. De 
vraag is: in hoeverre zijn hier al maat-
regelen voor genomen en wat moet er 
nog gebeuren?

Fietsstad 2014 is een wedstrijd, ge-
organiseerd door de Fietsersbond, 
waarvoor elke gemeente in Nederland 
zich in kan schrijven. De bond kijkt 
in welke gemeente het verkeersge-
mak voor fietsers het beste is. Hierbij 
wordt gekeken naar onderdelen als 
klimaat en atmosfeer. Momenteel 
heeft Den Bosch de titel, eerder heeft 
Houten de titel al eens bemachtigd. 
Heerhugowaard hoopt dit keer de 
titel in de wacht te slepen. “Er zijn 
al gigantisch veel stappen genomen”, 
vertelt Jan Albert de Leur, beleidsme-
dewerker beleid en vervoer bij de 
gemeente Heerhugowaard. “De stad is 

sinds de jaren zestig enorm gegroeid 
en daarom is er al veel gedaan. Zo zijn 
er vele kilometers aan fietspad verbe-
terd. Tegelpaden werden geasfalteerd 
en de paden zijn breder gemaakt. 

Daarnaast is er op een aantal fietspa-
den tweerichtingsverkeer gekomen.” 
Er is ook het een en ander veranderd 
rondom winkelcentrum Middenwaard 
in het stadshart. Er zijn meer plekken 
gekomen waar het winkelende publiek 
zijn fiets kwijt kan. “Het is gebleken 
dat het aandeel van de fietsers rond 
het winkelcentrum is toegenomen”, 
zegt De Leur. Daarnaast zijn ook de 
verbindingen naar omliggende gebie-
den verbeterd. Wat ongelijkvloers is, is 
voor de reiziger gelijkvloers gemaakt 
door middel van tunnels en bruggen. 

Binnen de gemeente wordt ‘gewor-
steld’ met de budgetten, maar er staat 
nog een aantal projecten gepland de 
komende jaren, waar tunnels en brug-
gen onder vallen.

Inwoners zochten meerdere malen 
het contact met de gemeente, onder 
andere via Facebook, om hun beklag 
te doen. Zo schreef Yonathan Munoz 
Cisterna de gemeente: “Geweldige 
verkeersdeskundige hebben jullie in 
dienst! ‘s Ochtend in de file voor jul-
lie geweldige rotondes en ‘s middags 
opnieuw.” Toch zijn over het alge-
meen de reacties positief. “Je zult altijd 
klachten blijven horen”, aldus De Leur. 

Wat de projecten in al die jaren heb-
ben gekost kan De Leur niet precies 
zeggen. “Het zijn projecten die over 
meerdere jaren verspreid zijn en daar-
naast hebben we ook nog dingen ge-
pland, zoals het plaatsen van bruggen 
en tunnels.” 

Heerhugowaard doet mee om te laten 
zien wat er allemaal al aan is gedaan. 
De projecten hebben niet plaatsgevon-
den omdat ze zich hebben ingeschre-

Heerhugowaard gaat 
voor Fietsstad 2014

2013 is het jaar van de 
infrastructuur

ven voor de competitie. De reden voor 
de inschrijving was Heerhugowaard 
op de kaart zetten, aandacht van na-
tionale maar ook van internationale 
media trekken en natuurlijk de eer. 

De doorgaande weg van 
Heerhugowaard naar de gemeen-
te Langedijk is een van de wegen 
die een betere doorstroming 
moet krijgen doormiddel van een 
tunnel. 

Een materiële prijs of een geldbedrag 
valt er niet te halen. “Het is  vaak 
zo dat de steden die meestal winnen 
historische steden zijn waar mensen 
zich voornamelijk op de fiets voort-

Heerhugowaard doet mee aan de competitie 
Fietsstad 2014. De jury kijkt hierbij niet alleen 
naar het verkeersgemak zoals het er nu voor staat, 
maar ook naar de plannen voor de komende tijd. Dat 
komt goed uit, want de burgemeester heeft 2013 
uitgeroepen tot het jaar van de infrastructuur. Wat 
gaat er allemaal gebeuren?

Fietsbrug – Stationsweg
de bouw van de fietsbrug, over de n242 in het 
verlengde van de Stationsweg, begint dit jaar. de 
overlast zal beperkt blijven. Het verkeer kan blijven 
rijden. af en toe zullen er kleine vertragingen zijn door 
de wegwerkzaamheden. 

Oosttangent 
de Oosttangent zal worden doorgetrokken tot de 
Waarderhout. de enige plaats waar dit voor opont-
houd zal zorgen is de rotonde op de kruising met 
de Zuidtangent en de rotonde Cornusplantsoen – 
Stellingmolen. Van april tot en met de bouwvak zal 
deze worden afgesloten. 

Kruispunt Zuidtangent
in de zomermaanden wordt het kruispunt 
Zuidtangent-n242 heringericht. tijdens de werk-
zaamheden zal het kruispunt gesloten zijn. 

Westfrisiaweg
de Westfrisiaweg is een deel van de verbinding tus-
sen alkmaar en Zwolle. in Heerhugowaard zal er een 
nieuw gedeelte aangelegd worden. 

Kruising N242-Edisonstraat
Het kruispunt n242-edisonstraat zal worden ver-
nieuwd. Wanneer dit precies gaat gebeuren is nog 
niet duidelijk. de overlast zal zo veel mogelijk worden 
beperkt. Het kruispunt zal niet geheel worden afge-
sloten.

Kruising Westtangent-Abe Bonnemaweg
Op de kruising Westtangent-abe Bonnemaweg zal 
in de tweede helft van 2013 een rotonde worden 
aangelegd.

‘de stad is sinds 
de jaren zestig 
enorm gegroeid’

bewegen. In Heerhugowaard is dat 
een ander verhaal, aangezien het een 
redelijk nieuwe stad is waar overal 
auto’s rijden. We hopen daarmee iets 
nieuws te laten zien.” De gemeente 

Heerhugowaard zal ook trots zijn als 
ze een nominatie in de wacht sleept.

‘auto’s moeten op de 
tweede plek komen te 
staan’

Heerhugowaard is vergeleken 
met andere deelnemende ge-
meentes?
We hebben een aantal hele 
mooie en goede doorgaande 
fietswegen door Heerhugowaard 
heen. Voor fietsers zijn er veel 
voorrangswegen. Op een aantal 
moeilijke punten zijn er brug-
gen en viaducten gekomen. als 
ik naar alkmaar fiets, heb ik 
bijna alleen maar voorrang en 
hetzelfde gebeurt straks richting 
langedijk, waar tunnels komen 
onder de n242. Zo kan je straks 
vanuit langedijk in een keer 
doorrijden naar Heerhugowaard, 

naar de middenwaard. de 
gemeente is ook bezig met 
een aantal maatregelen. Bij de 

Broekerweg hebben ze een mooi 
tunneltje gemaakt. er gebeuren 
een hele hoop dingen die positief 
zijn en dat zet zich weer voort. 
Ook dit wordt meegenomen in de 
beoordeling. de gemeente moet 
indienen wat ze hebben en wat 
de plannen voor de komende 
jaren zijn. daarmee wordt beoor-
deeld of de gemeente bij de vijf 
beste kandidaten hoort. dat hoop 
ik heel sterk. 

Er wordt nu heel veel gedaan 
om het de fietsers naar de zin te 
maken, denkt u niet dat dit de 
automobilisten in de weg gaat 
staan?
Wat ik zelf nastreef is dat de 
fietsers de voorkeur krijgen bin-
nen de bebouwde kom. auto’s 
moeten op de tweede plaats 
komen. Binnen de bebouwde 
kom fietsen kinderen en er 
wandelen mensen. Je moet het 
autoverkeer niet te veel belem-
meren. als je een automobilist 
te lang laat wachten voor een 
verkeerslicht, dan rijdt hij of zij 

door rood. Of de automobilisten 
denken: ‘Oh, hij springt op oran-
je, snel gassen.’ dat moet dus 
niet. Hetzelfde geldt voor een 
fietser. ik streef een gelijkwaar-
dig regime na. We wonen met 
zijn allen in een stad. We hebben 
allemaal plaats op de weg nodig. 
de ene keer moet je geven en de 
andere keer nemen. 

De steden die dit winnen zijn 
vaak oude steden, die al een 
echt fietserscentrum hebben 
waar geen auto meer doorheen 
komt. Dat is hier wel heel an-
ders.
daarom hebben ze elk jaar een 
ander onderwerp. Vorig jaar was 
het meer gericht op situaties 
rondom scholen. Op dat onder-
werp maken we minder kans. 
nu wordt er veel meer gekeken 
naar doorgaande wegen. dat is 
een sterk punt van gemeente 
Heerhugowaard. 

De spoorwegovergang bij station Heerhugowaard zorgt nog 
wel eens voor lange rije auto’s en groepen wachtende fietsers.


