
Inleiding
Een ruim jaar terug hebben we ons laatste Kettingblad ver-
spreid. Daarbij rees weer eens de vraag of dat niet digitaal 
kan. Dat kan wel, maar dat geeft een hoop gedoe met mail-
adressen die niet iedereen opgeeft. Daarbij hebben we veel 
mailadressen die niet meer werken, omdat men overgestapt 
is naar een andere provider. Een ander deel print zo'n nieuws-
brief en op deze manier doen wij dat al als service. De kosten 
vallen erg mee door gebruik te maken van de regiopost. 
Daarnaast hebben we een website die we regelmatig bijhou-
den en we van veel meer informatie voorzien inclusief foto's 
en landkaartjes. Dit Kettingblad staat ook op de website en is 
daar voorzien van links.
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Op die website kunt u zich abonneren via de zogenaamde RSS-feed. Daar is geen mailadres voor nodig, dat is 
eenvoudig te regelen door wat klikken in uw internetbrowser als Internet Explorer, Chrome, Firefox of bijvoor-
beeld Safari. In hun helpmenu staat precies hoe dat moet en veel mensen gebruiken dit al. 

In het kort gaat het uitstekend met de Fietsersbond Regio Alkmaar. Overal worden successen geboekt en daar 
zitten echt grote bij die we in dit Kettingblad willen melden. Met de gemeentes hebben we goed contact. 
Eigenlijk zou dat nog beter kunnen met meer actievelingen. Vooral in Heerhugowaard, Heiloo en Langedijk 
hebben we daaraan een tekort. Daarover aan het einde meer.

Fietscontactavond Bergen
Op 28 februari heeft de uiterst actieve afdeling Bergen een fietscontactavond georganiseerd om zichzelf beter 
te presenteren aan de (toekomstige) Fietsersbondleden in de gemeente Bergen en daar omheen. Deze afde-
ling bestaat nog maar een paar jaar. De opkomst was prima en paste keurig in het zaaltje. Naast Wim en 
Herman die over de activiteiten in Bergen verhaalden gaf Jan-Kees wat meer uitleg over de regionale samen-
werking. De contacten met de gemeente Bergen zijn goed. Dat vertaalde zich in bijdrages van verkeers-
ambtenaar Van der Meer en verkeerswethouder Roem. Aan het einde was voldoende gelegenheid voor vragen 
en opmerkingen. 

Natuurlijk zijn er fietsknelpunten in Bergen. Daar is echter de laatst tijd hard aan gewerkt en verderop komen 
we daar per punt op terug. De sfeer was uitstekend. Een compleet verslag staat op de website.

Bergen aan Zee
Wim praat al een tijdje mee in de klankbordgroep voor Bergen aan Zee. Denk aan het fietsvriendelijker 
maken van de Zeijlerboulevard en meer en betere rekken. (aanverwant bericht)

Schoorlse Duinen
Daar heeft Staats Bosbeheer het lastig. Hun mooie fietspaden zijn kapotgereden door grote bluswagens en 
SBB heeft geen geld om de ergste kuilen op te vullen. Jammer, want Bergen draait op deze toeristische 
trekpleister. (aanverwant bericht)

Schoorl
In Schoorl werkt Herman mee aan Schoorl Klopt. Onlangs is daar het noordelijke deel van de Herenweg van 
prima fietsstroken voorzien.

Schoorldam-West
Bij de Damweg zijn we druk bezig om een vers knelpunt op te lossen. Het geld is inmiddels voor elkaar, nu 
nog de oplossing. Dwz met de ombouw van de kruising N9-Damweg is het niet helemaal goed gegaan. De 
fietsers vanaf de Schoorldammerbrug komen door het nieuwe fietstunneltje aan de verkeerde kant van de 
Damweg uit. Er zijn nu 2 opties; de drukke Damweg oversteken om daarlangs het oude fietspad te nemen of 
recreatief rechtdoor klunen naar het oude raadhuis van Schoorl. Voor een deel van de fietsers is dit een 
oplossing, maar voor de strandfietsers duidelijk niet. Van het raadhuisje naar de Schoorlse Zeeweg is te doen, 
maar daar houdt het dan ook meteen mee op. 

Er moet dus een betere oplossing komen bij de Damweg en het liefst met een mooie directe verbinding naar 
de Zeeweg. Dat laatste is verre van eenvoudig en aan beide werken we hard.
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Schoordam-Oost
Dat ligt in Harenkarspel, wat onder de Fietsersbond Regio Schagen valt. Maar zoals bekend hebben we daar 
de N504 als probleem geadopteerd, omdat daar veel gefietst wordt tussen Warmenhuizen en Alkmaar en 
tussen Langedijk en de Schoorlse kust. In het afgelopen jaar is eindelijk het lang toegezegde fietspad aange-
legd. Vrijliggend tot de komgrens van Schoorldam en daarna een 30km-deel met fietsstroken. Bij dit plan 
horen nog 2 delen. Een rotonde op de kruising Kanaalweg-N504 en het doortrekken van de Kanaalkade (fiets-
padje langs het kanaal tussen de Schoorldammerbrug en het nieuwe vrijliggende fietspad). Waarschijnlijk 
hielden die laatste 2 opties het project op en zijn we al enorm blij met de vernieuwde situatie. Vroeger zag je 
minder bekwame fietsers de N504/Westfriesedijk mijden en dat is nu zeker niet meer het geval. (meer info)

Oudkarspel
In het buitengebied van Oudkarspel zijn een 5-tal verbeteringen aangebracht. Het gaat dan om veiligere over-
steken van de Ambachtsdijk en de Westelijke Randweg. Maar ook een soort fietsstraat door bedrijventerrein 
Breekland. Het mooie hieraan was dat alles enorm snel en goed is uitgevoerd. (meer info)

Noord-Scharwoude
Langedijk worstelt nog wel altijd met hun zogenaamde 'Maatwerkweg' ofwel de Voorburggracht. Veel is daar 
niet over te melden. Wel is Rob vertegenwoordigd in de klankbordgroep voor de kruising N504-Voorburg-
gracht. Een idee is om daar de N504 te laten zakken en de Voorbruggracht en Dorpsstraat er overheen onge-
lijkvloers te laten kruisen. Zou een mooie oplossing zijn. Het kost alleen erg veel en de drukke aansluiting 
Voorburggracht-N504 is niet zomaar weg te halen of in te passen. Daar zijn moeilijk alternatieven voor te 
bedenken. Kortom we klankborden nog even door.

Broek op Langedijk
Daar zit Rob in een klankbordgroep voor de uitbreiding van het Winkelcentrum Broekerveiling. De tekeningen 
zien er inmiddels goed uit. Toch kunnen de fietsers daar in de toekomst niet meer rechtdoor van het Gemeen-
tehuis naar de Chips. Het winkelcentrum krijgt  gebouwen en een flink parkeerterrein, waar de fietsers om-
heen moeten. Toch ziet dat er goed uit.

Een punt is daar al gerealiseerd te weten de Punt-rotonde. Als Fietsersbond wilde we al heel lang een betere 
Westelijke Randweg oversteek bij De Punt (Rodipadje). Dat is nu wel heel fraai opgelost met een rotonde en 
fietsers in de voorrang. Wij hebben dan ook driftig meegewerkt aan dit idee.

Langedijk Ontpaalt
Met de gemeente Langedijk hebben we een prima gesprek gehad over het weghalen van onnodige paaltjes in 
fietsroutes. Die paaltjes worden aangebracht om te voorkomen dat auto's over fietspaden gaan rijden of op 
fietspaden gaan parkeren. Maar heel vaak zijn ze preventief neergezet en waren er helemaal geen problemen 
met automobilisten.

Die paaltjes zorgen echter wel voor ongevallen bij ouderen of mensen die in groepen fietsen. Bij veel 
gemeentes moeten we zeuren om linke paaltjes weg te krijgen, maar de gemeente Langedijk kwam er zelf 
mee om een goed beleid op dit gebied te maken. En daar hebben ze goed overleg over met ons gepleegd, 
waarbij wij wat voorbeelden hebben aangedragen. Het komt er op neer dat er zo min mogelijk paaltjes over 
blijven en alleen op die plekken waar het niet anders kan. (meer info)

Geestmerambacht
Verderop wordt thans de fietstunnel aangelegd langs de Nauertogt onder de N245 door. Ook een wens van de 
Fietsersbond waar we over enkele maanden plezier van kunnen hebben. Dan geen verkeerslichten meer en is 
de gevaarlijke oversteek over de drukke Nauertogt ook eindelijk voorbij. Aan de andere kant zal de Nauertogt 
nog wel gekruist worden, maar dat deel is stukken verkeersluwer. (meer info) 

Aan de noordkant van het Geestmerambacht lag onder de N504 al een fietstunneltje voor fietsers tussen 
Warmenhuizen en het Geestmerambacht. In het afgelopen jaar is eindelijk het bijbehorende fietspad 
aangelegd. Het Geestmerambacht heeft al jaren financiële problemen waardoor alle plannen zeer langzaam 
worden uitgevoerd. (meer info)

Fietsersbond Alkmaar en omstreken – Kettingblad Maart-2013 – pag 2

http://fietsmaar.wordpress.com/2012/04/26/geestmerambacht-update/
http://fietsmaar.wordpress.com/2013/02/08/aanrijding-nauertogt/
http://fietsmaar.wordpress.com/2012/05/27/langedijk-ontpaalt/
http://fietsmaar.wordpress.com/2012/05/06/verbetering-buitengebied/
http://fietsmaar.wordpress.com/2012/05/16/n504-fietspad-schoorldam-gereed/


Koedijk Rekervlotbrug
De grootste miskleun is toch wel de nieuwe vlotbrug tussen het Geestmerambacht, Koedijk en Bergen. Hij is 
in het afgelopen jaar -na een paar jaar vertraging- geopend en ging binnen een week weer kapot. Vervolgens 
duurde het een kwartaal en werden de pontons naar de bouwer in Groningen versleept en daar liggen ze nog 
altijd. Dit is overigens een project van de Provincie en niet van het Geestmerambacht. Toch hoort deze er bij 
als goede recreatieve fietsverbinding. (meer info)

Sint Pancras
Daar is de Twuyverweg voorzien van een fraai fietspad in het verlengde van het fietspad langs de Westelijke 
Randweg. Van een 4 veranderde hier het rapportcijfer in een 8. Toch wil de gemeente daar voor een 9 gaan. 
De oversteeksituatie bij de Twuyvermolen zal nog verbeterd worden na overleg met de gemeente, 
Fietsersbond en Dorpsraad. (meer info)

Roskamsluis
Bij de Roskamsluis op de grens van Oudkarspel en Heerhugowaard moet nog een fietsoversteekprobleem met 
de nieuwe parallelweg opgelost worden. De provincie erkent dat dit niet goed gegaan is bij de laatste 
ombouw, maar moet nog altijd aan een plan beginnen.

Heerhugowaard-Verlaat
Verderop wordt bij het Verlaat de kruising N242/N241 driftig omgebouwd. Een turborotonde met 2 tunnels 
voor de fietsers en die gaan er zo niet eens op vooruit. De tunnellocaties hebben met het landbouwverkeer te 
maken. Fietsers uit 't Veld richting Heerhugowaard mogen door beide een stuk omfietsen, om vervolgens bij 
een nieuwe set verkeerslichten bij het tankstation uit te komen. Een klein voordeel is dat fietsers uit 't Veld 
veel meer gericht zijn op Schagen voor scholen en op Winkel voor winkels. 

Wel is erg gunstig dat er langs de N242 en N241-noord geen parallelweg komt maar een fietsstraat. Op die 
manier wordt het geen racebaan. 

Heerhugowaards Strooien
In de gemeente Heerhugowaard is de laatste jaren succesvol getest met het zogenaamde pekelsproeien. 
Dit zorgt ervoor dat sneeuw en ijs direct oplossen, waardoor inrijden niet meer nodig is. Dat laatste is gunstig 
voor fietsers. Inrijden  door fietsen op fietspaden en fietsstroken is nooit een succes geweest.  Andere 
gemeentes nemen het fietspad schoonmaken in de winter ook stukken serieuzer met de inzet van roterende 
borstels. In het algemeen zijn we erg tevreden over de gladheidsbestrijding op hoofdfietsroutes.

Heerhugowaard Zuidtangent
In Heerhugowaard is de Zuidtangent een behoorlijk probleem. Bij Middenwaard staat regelmatig het verkeer 
vast en de gemeente wil de rotonde met de Middenweg terugbouwen naar een kruising met verkeerslichten. 
Helaas begrijpelijk. Er zal wel alles aan worden gedaan om het fietsgebruik zoveel mogelijk te stimuleren. Dit 
is al gebeurd door o.m. de fietspaden langs de Zuidtangent en het deel Middenweg langs Middenwaard aan 
weerszijde in 2-richtingen uit te voeren. Hierdoor hoeven fietsers minder over te steken,

Bij het Stationsplein heeft de gemeente een fietsoversteek over de Zuidtangent weggehaald vanwege een 
nieuw zebrabeleid. Daar waren wij en een groot deel van de Heerhugowaardse politiek niet blij mee. Na een 
succesvol protest wordt er nog altijd gedacht aan een betere oplossing. We worden daar goed bij betrokken, 
maar het schiet niet erg op.

Heerhugoward Broekhornpolder
Voor de Broekhornpolder ofwel de kruising N242-Broekerweg-Zuidtangent zijn de vooruitzichten erg gunstig. 
Waarschijnlijk komen daar dit jaar 2 fietstunnels en iets noordelijker nog een fietsbrug over de N242.

Heerhugowaard Tunnel van Luna
Bij het Park van Luna is in het afgelopen jaar de fietstunnel gebouwd onder de N242 bij de tankstations. Deze 
was ons 7 jaar terug toegezegd. Destijds hadden we de indruk dat dit de enige mogelijkheid was. Later zagen 
we in dat een fietsbrug veiliger en directer zou zijn. Die kon dichter bij het Nollencircuit en zou geen haakse 
bocht krijgen zoals nu in de tunnel is uitgevoerd. Al onze moeite en de 1100 steunbetuigingen waren te 
vergeefs. De Provincie heeft haar eerste plan uitgevoerd. Iets waar we overigens ook blij mee zijn, omdat 
door de komst van het Nollencircuit een belangrijke fietsroute Alkmaar-Heerhugowaard naar de knoppen was 
geholpen. (meer info)
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Nu het aangelegd is zijn er nog steeds erg veel fietsers die omfietsen om het Nollencircuit. Vreemd is dat niet, 
omdat na een half jaar nog elke vorm van bewegwijzering ontbreekt.

Heerhugowaard Bhalotrabrug
Bij het spoorviaduct over de N242 ging het een stuk vlotter. We hadden daar als fietsersbond een fietsbrug 
voorgesteld voor de fietsers langs het spoor tussen Alkmaar en Heerhugowaard. Deze route was al behoorlijk 
populair, maar wat ons betreft kon het bij de N242 beter. Dus niet omrijden via de verkeerslichten met de 
Westtangent, maar direct Beveland in. 

Dat werd de Bhalotrabrug, die eveneens in het afgelopen jaar is geopend. Later kwam daar het plan voor het 
nieuwe ziekenhuis bij, waar deze fietsbrug een prima ontsluiting voor is. Nog wat later kwam opeens het licht 
voor een ovatonde, een verhoogde ovale rotonde boven de N242, die een betere aansluiting geeft met de 
Westtangent. Dit kon alleen omdat de fietsers nu deze nieuwe Bhalotrabrug hebben. Het komt er dus op neer 
dat de Fietsersbond door deze brug ook een groot autoverkeersprobleem heeft opgelost. (meer info)

Heerhugowaard Fietsstad-2014
De gemeente Heerhugowaard heeft zich bij de Fietsersbond ingeschreven voor de Fietsstad-2014-verkiezing. 
Met alle verbeteringen hierboven is dat niet vreemd. Toch zal er nog veel moeten gebeuren op fietsgebied, wil 
Heerhugowaard in de prijzen vallen. Een groot voordeel is dat Heerhugowaard hiermee laat zien dat zij het 
fietsverkeer serieus nemen. Als locale en regionale Fietsersbond werken we hier dan ook van harte aan mee 
en wensen de gemeente Heerhugowaard veel succes. (meer info)

Voor dat meewerken willen Pieter van extra handen en ogen voorzien. Op dit moment is hij de enige 
Fietsersbondactieveling in Heerhugowaard en dat mogen er best 3 of 4 worden zoals nu in de gemeente 
Bergen. Op pagina 8 staan telefoonnummers en mailadressen. Neem contact met ons op voor meer info.

Schermer
Over de Schermer valt weinig mee te delen. Het N243-project is vastgelopen. Bewoners, gemeente en 
Fietsersbond hebben een ander idee over de Noordervaart/N243 dan de provincie. Het ziet er nog niet naar 
uit dat hier binnenkort een oplossing gaat komen.

Heiloo
Over Heiloo valt ook weinig te vertellen, behalve dat het gedeelte rond winkelcentrum 't Loo omgezet is in 
een 30km-zone. Dwz de Willibrordusweg en de Heerenweg t/m het stationsgebied zijn nu 30km geworden. 

Als het gaat om het fietspad langs de Kennemerstraatweg, dan is daar nog altijd een flink stuk van slecht 
betegeld. De Kanaalweg is ook verre van fietsvriendelijk en bij de Boekelermeerweg moet nog steeds een 
veiligere oversteek komen voor de fietsers tussen Alkmaar en Akersloot.

Alkmaar-Boekelermeerweg
In het Alkmaarse deel van de Boekelermeerweg is wel een verbetering gekomen, door een nieuw bruggetje 
waardoor er geen doorgaand autoverkeer meer mogelijk is. De vervelende rubberen bulten kunnen nu toch 
echt weg en dat hebben we wederom bij de gemeente voorgesteld.

Alkmaar Frieseweg/Zeswielen
In Alkmaar gebeurt ook redelijk wat op fietsgebied, zo is de Frieseweg omgetoverd in een fietsstraat waar 
auto's en de bus te gast zijn. 

Het liefste zien wij hier ook de zwakke schakel met de Zeswielen opgelost. Aanvankelijk was er een plan om 
de Zeswielen langs het spoor om te leggen, waardoor de fietsers richting Rekerdijk (Alkmaar-Noord) onder 
deze nieuwe weg door zouden kunnen gaan. Maar helaas is daar geen geld voor en nu heeft de gemeente 
een fietspad langs de Zeswielen aan de huizenkant bedacht. Dat lost echter maar een klein probleem op en 
zorgt voor 2 nieuwe problemen.

Dat er iets moet gebeuren zijn we eens met de gemeente. Maar met deze oplossing zal de snelheid van het 
autoverkeer en het aantal auto's op de Zeswielen toenemen. Dat zorgt voor een slechtere oversteekbaarheid 
bij de Frieseweg en de Schinkelwaard-rotonde. We zijn hier als Fietsersbond nog druk mee bezig. De 
wethouder heeft wel een paar positieve toezeggingen gedaan. (meer info)
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Alkmaar-Overdie Bestevaerbrug
De vergevorderde plannen voor de Bestevaerbrug zijn afgeblazen. De gemeente heeft geld voor andere zaken 
nodig en vind een Bestevaerbrug te kostbaar in deze moeilijke financiële tijden. Wat ons betreft hoefde het 
niet zo kostbaar te zijn. Wij waren al blij geweest met een fietsbrug, waar de provincie een aanzienlijke 
subsidie voor beschikbaar heeft gesteld. Maar diezelfde provincie wilde later ook het landbouwverkeer tussen 
de Boekelermeer en de Schermer over deze nieuwe brug sturen. Dat landbouwverkeer gaat nu over de 
Leeghwaterbrug.

Het gaat dan maar om een handje vol tractors, maar die maken zo'n brug wel een stuk duurder. Tractors 
hebben tegenwoordig het gewicht en de afmetingen van volwaardig vrachtwagens. En als de tractors er over 
kunnen, dan kan alles er over dacht de gemeente Alkmaar. Kwam ook mooi uit met hun plannen voor een 
betere binnenring. Dus moest naast een veel grotere brug ook de aanvoerroutes verbeterd worden. 

En dat alles zorgde voor een oplossing die 4 keer zo duur werd. Als Fietsersbond mochten we met bewoners 
en ondernemers een jaar lang in een adviesgroep meedenken. Uit dat meedenken werd duidelijk dat de wijk 
Oud-Overdie erg bang was voor overlast. En ook dat de nieuwe route als autosluiproute voor de N242 zou 
gaan functioneren. Iets wat we als Fietsersbond ook niet willen stimuleren.

Geldgebrek zorgde er afgelopen Kerst voor dat dit plan werd afgeblazen. Wij kregen het niet voor elkaar om 
een veel goedkopere fietsbrug te laten aanleggen, met daarnaast ruimte voor een tractorbrug als daar 
voldoende geld voor is. De gemeente moet nog gesprekken voeren met de provincie. (meer info)

Alkmaar-Overdie Wijken voor de Fiets
In Overdie is de landelijke Fietsersbond inmiddels druk bezig met het project 'Wijken voor de Fiets'. Dat 
project sluit aan op de zogenaamde Krachtwijk- (Vogelaarswijk) projecten, om daarbinnen het fietsen te 
promoten en te verbeteren. In April-2012 hadden we een bijeenkomst met een 40-tal wijk- en buurt-
vertegenwoordigers. Die kwamen allemaal uit Nieuw-Overdie. 

In Nieuw-Overdie wordt al veel gefietst vooral omdat Ria Hoogeboom met een aantal andere vrijwilligers, al 
een jaar of 25 met succes fietslessen geeft aan migranten. Het gaat dan hoofdzakelijk om vrouwen. Ook de 
jeugd fietst er veel en dat heeft te maken met de gunstige ligging. Naar de binnenstad is niet ver en op de 
fiets goed te doen. Die mag daar overal komen en auto's, brommers of snorscooters niet. Met de bus sta je 
ook langer bij de halte te wachten dan dat je even op de fiets gaat. Daarbij is de wijk niet groot en zeker niet 
zelfvoorzienend. 

Een van de vragen was of er niet meer en betere fietsenrekken rond de flats konden komen. Men stalt de 
fiets buiten en niet in de eigen berging, omdat de fietsen dan sneller gebruikt kunnen worden. Verder vroeg 
men om reparatiecursussen of reparatieplek. Mogelijk is een reparatiecafé (zoals onlangs in De Hoef is 
gestart) een oplossing, waarbij dan speciaal aandacht is voor het herstellen van fietsen. 

Door personele problemen bij de landelijke Fietsersbond heeft dit project lang stil gelegen. Het is nu inmid-
dels opgepakt door Piet van der Linden, waarbij in de afgelopen weken een enquête is gehouden op het 
Geert Groteplein. De uitslag is nog niet bekend. Later meer hierover op onze website.

Alkmaar Kanaalkade
Inmiddels zijn er nieuwe plannen om de Kanaalkade voor het autoverkeer weer 2-richtingen te maken. Dat 
gaat ten kostte van de dubbele busbaan, die erg veel ruimte neemt. Het is ook maar de vraag hoe de 
provincie (die de bussen van Connexxion laat rijden en mee betaald heeft aan de 2de Friesebrug en aan deze 
busbanen) hierover denkt.

Als Fietsersbond willen we het ook liever niet. Dat heeft vooral te maken met de fietsoversteken tussen de 
Friesebrug en het Waagplein. Nu gaat dat redelijk omdat er weinig verkeer is. Het is nog altijd niet goed 
ingericht om deze oversteken naar de Herenstraat of Kaarsemakersgracht met de fiets te nemen. Maar met 
auto's in 2 richtingen gaat dat nog eens een stuk verslechteren. 

De verkeersafdeling snapt onze problemen en is het met ons eens. Maar of de huidige coalitie hun 'auto tot 
aan de kassa'-beleid door gaat drukken is nog niet duidelijk. 
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Station Alkmaar
Bij het hoofdstation van Alkmaar is het inmiddels ook duidelijk wat er gaat veranderen. De Fietsersbond praat 
ook hier al jaren mee in de diverse klankbordgroepen. De huidige tunnel naar de perrons is te klein en de 
hoeveelheid reizigers (die vooral op de fiets komen) neemt jaarlijks sterk toe. Er zijn veel plannen de revue 
gepasseerd. Het laatste plan is om het busstation te laten waar het is, de tunnel te vervangen door een grote 
traverse met roltrappen en liften en een grote fietsenstalling direct bij die traverse.

De NS wil het liefste dat iedereen van en naar de perrons via 1 hoofdroute gaat. Een soort Zaandam-
oplossing. Naast het verdwijnen van de fietstunnel zal vrijwel zeker ook de gelijkvloerse overweg bij het 
busstation verdwijnen. Dit is niet alleen onhandig voor buspassagiers, maar ook veel vouwfietsreizigers zullen 
dit betreuren. Of het in het algemeen een goede oplossing is is maar de vraag. De fietsers gaan er wel erg op 
vooruit met een fietsengebouw voor 4000 fietsen, waarvan een gedeelte bewaakt. Voor dat bewaken moet 
net als tot nu betaald worden. 

Bij de Watertoren staan al 2 jaar enorm veel stapelrekken en een open gebouw met daarin nog 2 volwassen 
bomen. Dit materiaal is bedoeld als tijdelijke oplossing. Het is een flinke tijd stilgelegd omdat de NS en de 
gemeente er nog niet uit waren. Nu dat wel het geval is en er contracten zijn ondertekend, zal het niet lang 
meer duren of deze tijdelijke stalling zal een dak krijgen en ongeveer 1 jaar gebruikt moeten worden.

Aan de noordkant gaat het overigens ook voor de fiets verbeteren. Naast de 1250 rekken wil de gemeente de 
Wognumsebuurt en de Kruseman van Eltenweg van een goed 2-richtingen fietspad voorzien aan de 
schoolzijde. (eerder bericht)

Alkmaar Spoorbrug
Het nieuwe fietspad langs het Horizoncollege had prima aan kunnen sluiten op een fietsbrug over het Noord-
Hollands kanaal. En net als bij de fietsbrug langs de spoorbrug over de N242 en de Bestevaerbrug komt ook 
dit idee uit 'Impuls Fiets'. Een provinciaal initiatief, waarbij in samenwerking met de Fietsersbond knelpunten 
in kaart zijn gebracht en opgelost gaan worden. Het gaat dan om doorgaande fietsroutes die last hebben van 
een barrière als een grote weg (N242) of kanaal (NH-Kanaal).

Alleen ging het hier niet helemaal goed. In ons rapport is niet duidelijk genoeg aangegeven dat wij deze 
fietsbrug tussen de Kruseman van Eltenweg en de Drechterwaard wilden hebben. Op die manier ontstaat een 
goede doorgaande fietsroute tussen de Bergermeer, Alkmaar-Noord en Sint Pancras.

Helaas komt deze brug nu aan de zuidkant van de spoorbrug en dat heeft te maken met Overstad en andere 
plannen van de gemeente die niet wilden lukken. Aanvankelijk wilde de gemeente een voetgangersbrug in het 
verlengde van de Paternosterstraat naar Overstad. Reden is dat de Tesselsebrug te druk is met auto's en aan 
1 kant ontbreekt een voetpad. Maar deze brug ging niet door. Teveel bruggen over het kanaal is onwenselijk.

Daarbij wilde Overstad een betere ontsluiting hebben voor voetgangers richting station. Dus nu komt er een 
langzaamverkeersbrug tussen de Zijperstraat en de Stationsweg. Er zullen zeker fietsers zijn die hier wat aan 
hebben, maar een echte doorgaande route is het niet te noemen. Als Fietsersbond vonden we dit geen goed 
plan. We waren ook bang dat de huidige voetgangersdelen langs de spoorbrug hiermee zouden verdwijnen. 
Fietsers tussen Alkmaar-Noord/Sint Pancras en het Horizon college en InHolland zouden dan 2x een 
spoorwegovergang moeten nemen, waar het nu met nul keer kan.

Via inspraak hebben we de gemeenteraad doen besluiten om in elk geval de noordzijde van de spoorbrug 
voor voetgangers en fietsers open te houden.

Daarbij vonden we het een kwalijke zaak dat dit uitgewerkte plan, dat nota bene ter versterking van het 
doorgaande fietsverkeer was, te laat aan ons is voorgelegd. In de afgelopen jaren hebben we regelmatig 
gevraagd of er iets zou komen en werd steeds gemeld dat er nog niets te melden viel. Totdat het opeens een 
uitgewerkt plan was, waarbij al met de omwonenden was gesproken. Alleen waren wij daar niet voor 
uitgenodigd. Dit probleem is later uitgesproken met de gemeente en we zullen in het vervolg sneller worden 
geïnformeerd. Maar verplaatsing van deze 'langzaamaanbrug' naar de veel betere plek tussen de Kruseman 
van Eltenweg en de Drechterwaard kunnen we helaas vergeten. (meer info)
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Alkmaar De Mare
Met winkelcentrum De Mare hebben we ook nog altijd problemen. Hun nieuwe beugelrekken, die buitenom 
staan, voldoen slecht. Een groot deel van de fietsen past er niet in en veel fietsers vinden ze omslachtig en 
gebruiken ze verkeerd. De nieuwe gratis bewaakte stalling is slecht te vinden en te bereiken. Dwars door de 
volledige parkeergarage fietsen is geen aanrader en de fiets aan de hand door een groot deel van het 
winkelcentrum naar deze stalling brengen is ook verre van aantrekkelijk.

Het gevolg laat zich raden. Men neemt wel de fiets mee door het winkelcentrum maar zet hem daar op de 
standaard, omdat daar geen rekken zijn aangebracht. De Mare is ook niet bepaald de binnenstad, waar je 
langer winkelt en de fiets een paar uur in de stalling gezet kan worden. De Mare is meer voor de dagelijkse 
boodschappen. Dat kan in 5 minuten als je de fiets bij de winkel kan stallen. Dus doet men dat.

En dat geeft vooral problemen in het smalle deel bij de Hema. Daar is middenin een blindenpad aangebracht. 
Iets dat niet in de oorspronkelijke plannen zat. Het is maar de vraag of blindenpaden in een voetgangerszone 
nut hebben. Je vind ze niet op de Langestraat of in het pas vernieuwde winkelcentrum De Hoef of door 
Middenwaard. Het is zeker zo dat blinden zelfstandig door een winkelcentrum moeten kunnen lopen. Omdat 
er erg weinig actieve blinden zijn (circa 1 per 3000 inwoners) is het niet verwonderlijk dat fietsers hun fiets op 
het blindenpad voor de Hema op de standaard zetten. 

We willen nog altijd deze problemen oplossen met de gemeente en het verantwoordelijken voor het 
winkelcentrum. Helaas sturen die ons al een paar jaar van het kastje naar de muur.

Bergerweg
In het afgelopen jaar is ook het stukje fietspad langs de Bergerweg tussen speeltuin De Batavier en de 
Groeneweg verbreed om er zo strandfietsers in 2 richtingen op toe te laten. De knooppuntborden zijn 
inmiddels aangepast, waardoor knooppuntvolgers niet meer de te drukke Bergerweg naar de Groene weg 
over hoeven te steken. Vrijwel gelijktijdig is de kruising Paddenpad-Sluislaan in Bergen aangepakt. Voor 
veel recreatieve fietsers ligt dit in dezelfde route tussen Alkmaar en Bergen aan Zee. (meer info)

Website 
Sinds kort werkt de doorverwijzingen van www.fietsersbond.nl/alkmaar en in plaats van alkmaar kan je 
ook heiloo, heerhugowaard, bergen, langedijk of schermer invullen. In alle gevallen kom je dan op 
www.fietsmaar.wordpress.com terecht. Bovenin staat een menu per gemeente.

Sinds de komst van zogenaamde RSS-feeds zijn nieuwsbrieven niet meer nodig. U kunt nu zelf bepalen welk 
nieuws u via een RSS-bericht of desgewenst een mailtje ontvangt. Dat wil zeggen ga naar onze website en 
kies in de rechterkolom onderaan voor een RSS-optie of vul daaronder een mailadres in en ontvang per nieuw 
bericht automatisch een mailtje.

Dit Kettingblad, dat de laatste jaren meer een soort jaarverslag is geworden, komt ook op de website te 
staan. In die versie zullen de links in het Kettingblad naar bijbehorende berichten werken.

Actievelingen Gezocht
Op dit moment zijn Herman Jan, Lucas, Sander, Helen en Jan-Kees actief in Alkmaar. Wim, Herman, Gerard 
en Melvin in Bergen. Niek en Rob in Langedijk. Pieter in Heerhugowaard. Peter in Heiloo. Voor alle afdeling-
en en met name Heerhugowaard kunnen we extra actievelingen goed gebruiken om het werk wat beter te 
verdelen. Neem contact met ons op per mail of telefoon en we leggen graag uit wat de mogelijkheden zijn. 

Vragen en Opmerkingen:
Langedijk: langedijk@fietsersbond.nl 0226-314496 (Rob Duivens) 
Heiloo: heiloo@fietsersbond.nl 072-5330725 (Peter v/d Klugt) 
Heerhugowaard: heerhugowaard@fietsersbond.nl 072-5715669 (Pieter Schaap)
Bergen: bergen-nh@fietsersbond.nl 072-5898605 (Wim Smit)
Alkmaar en Schermer: alkmaar@fietsersbond.nl 072-5158936 (Jan-Kees Pielkenrood). 
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