
Inleiding
Allereerst wensen we alle Fietsersbondleden en overige 
fietsers een goed en vooral veilig 2014. Dit jaar zijn er 
gemeenteraadsverkiezingen. Die van Alkmaar, Schermer en 
Graft-De Rijp zijn later vanwege de fusie begin-2015. In 
Heerhugowaard, Langedijk, Heiloo en Bergen zijn de 
verkiezingen gewoon op 19 maart. Vooral de actieve Bergense
afdeling maakt daar veel werk van met een discussieavond op
13 Februari. Iedere fietsgezinde belangstellende is daar 
welkom, ook van buiten de gemeente.
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In het afgelopen jaar is erg veel gerealiseerd. Een overzicht aangevult met de nimmer-aflatende uitdagingen 
staat hieronder gegroepeerd per gemeente.

Bergen
Eerst maar het meest actuele:

Uitnodiging discussieavond Fietsen in Bergen!
Graag nodigt de Fietsersbond afdeling Bergen, Egmond en Schoorl u allen uit om aanwezig te zijn bij een 
discussieavond tussen de politieke partijen van de gemeente Bergen en inwoners/ geïnteresseerden. Dit om 
te bezien hoe de verschillende politieke partijen zich, kijkend naar het partijprogramma voor de gemeente-
raadsverkiezingen van 19 maart 2014, inzetten voor de fietser. De avond zal worden gehouden op:

Donderdag 13 februari 2014 van 19.30 tot ongeveer 21.45 uur in De Nieuwe Beuk 
(op de Dorpsstraat in Bergen achter de Petrus en Paulus kerk)

De Fietsersbond Bergen heeft een '10 puntenplan' opgesteld (zie website) om fietsvoorzieningen in de 
gemeente te verbeteren en de politieke partijen uitgenodigd om die 10 punten in hun verkiezingsprogramma 
voor de gemeenteraadsverkiezingen op te nemen. In hoeverre dat is gebeurd zal tijdens de discussie- 
bijeenkomst blijken. Tevens zal een begin worden gemaakt met het Fietsbeleidsplan dat de gemeente in 2014
zal opstellen en waaraan de Fietsersbond een bijdrage levert.

We ontvangen u graag met een kopje koffie/thee.  De toegang is gratis. Aanmelden is niet nodig maar wordt, 
ten behoeve van de organisatie, vóór 10 februari op prijs gesteld via bergen-nh@fietsersbond.nl .

Met de afdeling Bergen gaat het prima. De vaste kern bestaat uit Wim, Herman, Anthoin en Melvin, maar ook 
Gerard, Pieter en Ad schuiven regelmatig aan voor onderling overleg en overleg met de gemeente. In Schoorl 
is wederom een stuk Heereweg fietsvriendelijker gemaakt met duidelijke fietsstroken. 

De plannen voor Schoorl Klopt! zien er voor de fietsers ook positief uit. De Bergense gemeenteraad heeft 
de uitgangspunten voor het opstellen van de structuurvisie vastgesteld. Door het consequent en volhardend 
aandacht vragen voor de fiets zijn de 3 belangrijke speerpunten van de Fietsersbond Bergen in de uitgangs-
punten opgenomen. Te weten: 
* Uitgaan van het integreren van duurzaam fietsparkeren bij de nieuwe supermarkt.
* Langs de nieuwe Sportlaan een vrijliggend fietspad  tussen Laanweg en Molenweg.
* Een verkeersveilige inrichting van het kruispunt Heereweg - Schoorlse Zeeweg - Molenweg.
Ook bij de verdere uitwerking van dit plan houden we de vinger stevig aan de pols.

In Bergen aan Zee is de Zeiler boulevard beter ingericht en langs de Herenweg tussen de Franschman en Het 
Woud ligt nieuw fietsasfalt dat beter reflecteert. We weten dat er fietsers zijn die graag goede verlichting zien 
in dit heuvelachtige deel. De breedte had ook wel meer mogen zijn zoals het zuidelijke deel en zoals dezelfde 
provincie (want daar is het van) het langs de Noordervaart door de Schermer wil. Toch zien we het als een 
verbetering en wachten we de ervaringen met het '  lichtgevende' asfalt gespannen af.

Langs de Hoeverweg (N512) wordt ook druk gewerkt. Ook daar wil de provincie geen verlichting langs het 
fietspad tussen Egmond en Alkmaar plaatsen. Wel komt er een veiligere fietsoversteek naar de Krommeweg 
middels een tusseneiland. De gemeente Bergen wil het daar voor de recreatieve fietsers nog meer verbeteren
met een nieuw fietspad langs de Krommesloot tussen de camping van Alkmaar en Het Woud. Het zal een 
mooie aanvulling zijn. De provincie beoordeelt dit ook positief en heeft er behoorlijk wat geld voor beschik-
baar. Alkmaar rekent er ook op, maar er moeten nog wel een paar hobbels genomen worden.

Lees voor de nieuwe Rekervlotbrug verder bij Alkmaar (Koedijk)
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Langedijk
Het heetste hangijzer in Langedijk is de kruising N504-Voorburggracht. De Fietsersbond heeft deelge-
nomen aan de klankbordgroep, maar is niet zo blij met de plotselinge wending van de projectleider en 
wethouder. Zij sturen aan op een zogenaamd voorrangsplein. Als fietsers zien we dat als neprotonde, omdat 
het het verkeer op de hoofdweg (de N504) niet remt en dat het doorrijden van deze auto's ten nadele is van 
de overstekende fietsers (en lijnbussen) tussen Oudkarspel en Noord-Scharwoude. Er zijn echter wel toezeg-
gingen gedaan voor verkeerslichten die de fietsers helpen, maar we vragen ons wel af wat dan de verbetering
is ten opzichte van de huidige verkeerslichten-situatie.

Een andere klankbordgroep betrof de zuidelijke ontsluiting van Langedijk. Het gaat dan om iets tussen de 
Twuyverweg en de N242 via de nieuwe Beverbrug (Alkmaar-Beverkoog) of iets door de nieuwe woonwijk 
Broekhorn in Heerhugowaard. Het zal mooi zijn als het autoverkeer tussen Heerhugowaard en de N245 niet 
meer dwars door het oude en krappe Broek op Langedijk gaat, maar de alternatieven zijn wel lastig en duur 
en lossen zeker niet alle ontsluitingsproblemen van Langedijk en Sint Pancras op. Fietsers kunnen er op 
vooruitgaan als de oude Uitvalsweg door de plannen beschikbaar komt voor bijvoorbeeld de fietsers en de 
bus. De huidige fietslus en route langs het slecht bestrate Havenplein zijn niet echt fietsvriendelijk te noemen.

Fietsers in Langedijk en omgeving zijn wel erg blij met de nieuwe fietstunnel onder de N245 langs de 
Nauertogt. Die tunnel is redelijk vlot aangelegd, de kruising er boven voor de auto's liet maanden langer op 
zich wachten. De tunnel was halverwege het jaar al open, maar had last van ingestoven zand en afwaterings-
problemen. Dit duurde lang omdat de aannemer failliet ging. 

In het Geestmerambacht is een fietspad geopend dat door de Kleimeer loopt en aansluit op het fietspad 
onder de N504 door naar Warmenhuizen. De uitbreidingsplannen van het Geestmerambacht gaan uiterst 
traag door geldgebrek. Aan het deel binnen Alkmaar is helaas nog niet begonnen, lees verder bij Alkmaar 
(Koedijk).

Brommers op de rijbaan is iets waar Langedijk ook mee zit. Het is daar nog steeds niet geregeld zoals in 
de omliggende gemeentes. De wegen waar fietspaden langs liggen zijn doorgaans groot en druk. Denk 
daarbij aan de Westelijke Randweg, De Nauertogt en de N504. Op de Oostelijke Randweg, de Zaagmolenweg 
en de Twuyverweg is minder verkeer en ligt de snelheid lager, waardoor het daar geen probleem moet zijn. 
Maar helaas hebben de fietsers niet zo veel last van bromfietsen, maar meer van opgevoerde snorscooters. 
En die blijven gewoon na zo'n regeling het fietspad onveilig maken. Landelijk is er veel vraag naar het 
opheffen van deze terroriserende tussenvorm. Opheffen kan eenvoudig door een helmplicht, omdat ze 
allemaal harder gaan dan de toegestane 25km/h. De 4 grote steden werken hier aan, maar wat ons betreft 
mag het ook gelden voor de verstedelijkte Regio Alkmaar.

De doorgaande fietspaden langs de Randwegen en de Nauertogt hebben nog een ander bijbehorend afwerk-
foutje. Bij elke kruising zijn er slingers in het fietspad gemaakt om de fietsers af te laten remmen toen ze nog 
bij elke afslag voorrang moesten verlenen. Die voorrangsregeling is al jaren fietsvriendelijk naast en met de 
voorrangsweg mee, maar de afremslingers liggen er nog overal. Voor de fietsers prima als ze verdwijnen, 
maar voor de te snelle snorscooters is het niet verkeerd. 

Gemeente Langedijk had ook een voortvarend plan om alle onnodige paaltjes uit belangrijke fietsroutes te 
halen. Er zijn er inderdaad een paar verdwenen, maar aan 't gros is een jaar later nog niets gedaan.

De Maatwerkweg (Voorburggracht-Bovenweg) speelt ook nog altijd. In December heeft de Rob van de 
Fietsersbond meegewerkt aan een zogenaamde schouw langs deze 2 probleemwegen. Mogelijk komen er dit 
jaar fietsstroken langs.

Heerhugowaard
Heerhugowaard is de gemeente die in het afgelopen jaar behoorlijk veel voor fietsers heeft gedaan en daar 
nog mee doorgaat. Dat zorgde ervoor dat zij zich aangemeld hebben voor de verkiezing 'Fietsstad-2014'. 
Wij zagen de bui met extra werk voor de enige maar zeer actieve Fietsersbondvertegenwoordiger (Pieter) op 
hem afkomen en na het vorige Kettingblad heeft hij assistentie gekregen van René en Johan. Die hulp blijft 
erg gewenst, maar de echte aanleiding is verdwenen. Heerhugowaard is in de eerste ronde helaas afgevallen.
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Dat neemt niet weg dat er goed contact is met de gemeente, die regelmatig advies vraagt. Afgelopen jaar is 
de fietstunnel onder de N242 in Broekhorn aangelegd. Dat is een enorm belangrijke en drukke fietsverbin-
ding tussen Broek op Langedijk en het station, de scholen en het winkelcentrum in Heerhugowaard. Helaas 
ging het niet helemaal goed met de tijdelijke omleiding via de Stationsweg. Waar deze weg voor de omge-
leide fietsers kruiste met de N242 waren verkeerslichten geplaatst en behoorlijk wat automobilisten op de 
N242 trokken zich hier te weinig van aan. Inzetten van verkeersregelaars was ook niet succesvol en er 
vonden een handvol aanrijdingen plaats. Nu de tunnel open is is dat gelukkig verleden tijd.

Fietsers die bij de tijdelijke verkeerslichten overstaken zagen ook hier flinke werkzaamheden, omdat daar 
toen al begonnen was aan een nieuw fietsviaduct met haarspeldbochten. Deze 'fietskrul' komt tussen het 
station en het nieuwe haventje in Broekhorn. Eigenlijk was het mooi geweest als deze route eerst was 
gerealiseerd, voordat de provincie met de aanleg van de fietstunnels in Broekhorn begon. In dat geval was de
tijdelijke verkeerslichtenkruising niet nodig geweest. Aanvankelijk wilde men hier een proef nemen met  
vloerverwarming, zodat bij koud weer de strooiwagen hier niet meer nodig is. Maar deze optie blijft door 
geldgebrek nog even in de koelkast.

Of dit nieuwe fietsviaduct een succes gaat worden tussen Broek op Langedijk en de scholen hangt van het 
vervolg af. Zo zijn er plannen voor een nieuw station met bijvoorbeeld een tunnel aan de zuidkant waar de 
Zuidtangent onder het nieuwe station doorgaat. Zo'n tunnel is erg aantrekkelijk voor de oude fietsroute langs 
de Zuidtangent en Broekerweg. Het vele en lange wachten voor de spoorbomen is er dan niet meer bij. Als 
dat wachten wel blijft bij de Stationsweg-overgang, dan is dat voor het nieuwe fietsviaduct een nadeel. 
Eigenlijk zou ook hier een tunnel voor fietsers en voetgangers geen luxe zijn, maar 2 tunnels onder het spoor 
is wel erg veel gevraagd. Aan de andere kant wil de gemeente de Stationsweg veranderen in een fietsstraat
en dat zal zeker positief uitpakken voor het nieuwe fietsviaduct, waardoor er ontvlechting ontstaat. 

De kruisingen in de Zuidtangent aan weerszijde van de spoorwegovergang behoren tot de onveiligste van 
Noord-Holland. Daar zien we liever ook verbeteringen. Er is overleg over met de gemeente, maar het schiet 
hier niet erg op. Verderop is op de kruising Zuidtangent-Middenweg een flink capaciteitsprobleem vanwege 
Middenwaard. De gemeente gaat hier de rotonde vervangen door verkeerslichten. Voor de fietsers is dat 
duidelijk nadeliger, maar alternatieven zijn er helaas niet te bedenken. 

Al in het begin van het jaar kwam voor de fietsers de ombouw van de N242/N241-rotonde bij het Verlaat 
gereed. Nu mogen daar de fietsers tussen 't Veld en de Middenweg van Heerhugowaard een soort fietskrul 
maken door 2 tractortunnels met daarna een dubbele verkeerslichtenoversteek over de N241 naar en de het 
fietspad langs het Verlaat (zo heet het laatste stukje van de Middenweg). Gelukkig werken die lichten goed en
kan deze dubbele oversteek in 1x worden genomen.

Inmiddels is ook bekend dat even verder in de N241 (AC de Graafweg) een ovonde komt op de kruising met 
de Langereis. Deze vaart (met aan beide kanten wegen) ligt op het 3-gemeentepunt Heerhugowaard, 
Hollands Kroon en Opmeer. Een ovonde is niet meer dan een uitgerekte rotonde en die zal het doorgaande 
verkeer op de N241 voldoende afremmen zodat de fietsers tussen Hoogwoud en Heerhugowaard en die langs
de N241 in 2 delen kunnen steken. Vergeleken met de huidige situatie is dat een aanzienlijke vooruitgang.

Schermer-Graft-De Rijp
In de Schermer spelen nog immer de provinciale plannen voor de N243-Noordervaart, waarbij de gemeente
en bewoners een andere visie hebben dan de provincie. De provincie heeft een gesprek gehad met de 
Fietsersbond, maar daar is het bij gebleven.

Volgend jaar komen Schermer en Graft-De Rijp bij de gemeente Alkmaar. Voor de Fietsersbond viel Schermer 
al binnen de regio Alkmaar en hield Jan-Kees vanuit Alkmaar de ontwikkelingen bij. Graft-De Rijp valt nog 
binnen de fietsregio Waterland, maar die is niet erg actief in Graft-De Rijp. 

Voor de actieve vrijwilligers van de Fietsersbond Regio Alkmaar is weer de jaarlijkse fietsactiviteit georgani-
seerd. Dit jaar lag het accent op de kennismaking met een nieuw gebied en wel met de gemeente Graft-
De Rijp. Evenals de gemeente Schermer gaat deze gemeente na de verkiezingen in november 2014 deel 
uitmaken van de gemeente Alkmaar. Vanaf 1 januari 2015 vallen de aldaar woonachtige leden onder onze 
afdeling. Hen wilden wij ook graag ontmoeten.
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Op zaterdag 28 september verzamelden we bij Ranzijn en hebben we een rondje gefietst van ongeveer 40 km
ten zuidoosten van Alkmaar. Marijke, nieuw als vrijwilliger in Alkmaar, heeft een leuke tocht uitgezet. Helen 
had voor de uitnodigingen gezorgd. Twaalf mensen, waaronder enkele partners van vrijwilligers, reden mee. 
Het doel was naast het gebied verkennen, het uitwisselen van ervaringen, maar vooral contacten leggen met 
de daar wonende leden van de Fietsersbond. Helaas hebben we slechts lid Koos ontmoet, maar ook hebben 
enkele leden wel belangstelling getoond. In Graft-De Rijp zijn we afgestapt bij het restaurant Oudejans en 
hebben daar van een heerlijke maaltijd genoten. Omdat het na afloop al donker was, zijn we op onze goed 
verlichte fietsen zonder omwegen naar Alkmaar, Bergen, Heerhugowaard en Langedijk terug gereden.

Voor de regionale Fietsersbond-actievelingen was het een middag om elkaar eens op een andere manier te 
zien dan alleen in vergaderzaaltjes. Het mooie weer met harde wind maakte duidelijk dat dit polderlandschap 
andere fietseigenschappen heeft dan de volgebouwde stad Alkmaar. 

Bij deze dan ook een oproep aan de Fietsersbondleden in Schermer en Graft-De Rijp om contact met ons op 
te nemen als zij er iets in zien om dit gebied bij de toekomstige gemeente Alkmaar te vertegenwoordigen.  

Heiloo
Over Heiloo valt dit jaar niet veel te melden. Veel is redelijk goed geregeld. Een minpunt blijft de Kanaalweg
tussen Heiloo en Akersloot. Smal, wijkende tegels en veel kapot asfalt door boomwortels. Er zijn plannen om 
deze weg aan te sluiten op de A9. Wat ons betreft mag dan niet vergeten worden om het fietspad in zijn 
geheel flink op te knappen. Dat mag ook als de aansluiting met de N9 niet doorgaat of te lang op zich laat 
wachten.

In Heiloo zoeken we ook een vertegenwoordiging voor de Fietsersbond. Neem daarvoor contact met ons op 
via alkmaar@fietsersbond.nl. Het huidige mailadres van de 'afdeling' Heiloo komt op dit moment nergens aan.

Alkmaar
De Boekelermeer is voor een klein deeltje van Heiloo en voor het grootste deel van de gemeente Alkmaar. 
Fietsers uit Akersloot worden via de Boekelermeerweg gestuurd en dat is wat ons betreft ook de beste route. 
Maar die route mag qua wegdek in Alkmaar wel verbeteren. De zeer fietsonvriendelijke rubberen bulten 
kunnen al een tijdje weg omdat alle aanwonenden zijn vertrokken en auto's hier niets meer te zoeken 
hebben. Omgekeerd is de route langs het kanaal die de gemeente Alkmaar op haar fietsbordjes aangeeft zeer
onveilig. Het betreft een 80km-weg met veel vrachtverkeer naar GP-Groot/Sortiva. 

Positiever nieuws is er over Overdie, de zogenaamde 'prachtwijk'. De landelijke Fietsersbond heeft hier 
'Wijken voor de Fiets' gepromoot met een tentoonstelling, enquête en fietslessen. Er worden echter al 
jaren fietslessen gegeven en Overdie is qua fietsgebruik niet een typische achterstandswijk zoals die in de 
grote steden te vinden zijn. Er wordt veel gefietst en de problemen liggen meer op het gebied van goede 
rekken rond de grotere flatgebouwen. Daar is en wordt werk van gemaakt. Het hoofdprobleem voor verkeer 
is de drukke Koelmalaan die bij het winkelcentrum nog moet worden aangepakt.

Dit jaar wordt er waarschijnlijk iets gedaan aan de Westerweg in Alkmaar-Zuid. Het lijkt er op dat deze 
ingericht wordt als 30km-weg met duidelijke brede fietsstroken.

Bij de Zeswielen was dat voor ons ook een optie, maar daar komt vrijwel zeker een fietspad aan de 
Hoornsevaartkant. De gemeente wil de Zeswielen voor de auto's als hoofdroute houden en daar horen de 
fietsers op een vrijliggend fietspad naast. Uit de voorgaande 2 klankbordgroepen was de meerderheid van de 
betrokkenen voor een weg achterom, zodat de fietsers met een verlengd spoortunneltje onder die nieuwe 
weg door zouden kruisen. Helaas was dit te duur en nu wil de gemeente vooral iets doen aan de 'onveilige' 
Zeswielen. Aanvankelijk wilde de gemeente dit met een fietspad langs de huizenzijde, maar dat stuitte op 
teveel bezwaren bij de aanwonenden. Daarna is gekozen voor een fietspad aan de waterkant en ook dat is 
wat ons betreft niet zaligmakend.
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Met een apart fietspad gaat het aantal auto's en ook de snelheid daarvan toenemen. Dat maakt het over-
steken van de Frieseweg naar het Rekerspoortunneltje lastiger. Daar wordt echter de kruising wel beter 
ingericht en in de Zeswielen komen drempels. Op alle manieren dus een compromis en de tijd zal leren wie 
hier het meeste aan heeft. Deze laatste variant is daarbij kostbaar en zorgt er op die manier voor dat de 
echte oplossing, de weg achterlangs, op een nog langere baan wordt geschoven.

Bij de Kanaalkade hadden we meer bezwaren en die zijn netjes behandeld door een bezwarencommissie. 
De gemeente wil hier het 2-richtingenverkeer tussen de Karpertongarage en het Stadskantoor herinvoeren. 
Dit is een grote wens van de winkeliers en de gemeente heeft zich daarachter geschaard. Er is wel onderzocht
wat de effecten zijn voor de bussen, maar dat de fietsers er op achteruit gaan was wat ons betreft sterk 
onderbelicht. Het gaat dan vooral om de fietsers die vanaf de Friesebrug naar het Waagplein en verder 
richting V&D willen. Die oversteek wordt lastiger en was eigenlijk al niet goed ingericht. Met auto's die vanuit 
de Karperton nu ook linksaf richting Stadskantoor mogen voorzien we nog meer problemen. Helaas is dat dus
een politieke keuze, die de winkeliers vrijwel niet helpt en voor een groot deel op het bordje van de fietsers 
komt. Terwijl juist fietsers de binnenstad en de winkels bezoeken en de automobilisten wegens de 
parkeertarieven veel meer via het internet bestellen.

In dit Kanaalkadeplan komt ook een andere verkeerslichtenregeling onder het Stadskantoor. Die regeling 
heeft de Fietsersbond 9 jaar eerder voorgesteld en zou een verbetering kunnen zijn, waardoor iedereen (dus 
ook de fietsers) sneller aan de beurt komen. 

In Overstad is de verkeerslichtenregeling duidelijk verslechterd door de herinvoering van 2-richtingverkeer 
op de Noorderstraat. De files rond dit licht zijn zo groot dat bij de herinvoering van 2-richtingverkeer op de 
Kanaalkade er weer automobilisten komen die dan maar van de Zeswielen via de Frieseweg over de Kanaal-
kade gaan. Het geeft maar aan hoe alles op elkaar ingrijpt en we gaan ook goed bijhouden of bijvoorbeeld 
het autoverkeer op de Frieseweg toe gaat nemen. Het was immers de bedoeling dat het autoverkeer op die 
weg zou afnemen nadat het een fietsstraat is geworden. 

Bij dit probleemgebied hoort ook de zogenaamde 'Langzaamaan' tussen het station en de Zijperstraat in 
Overstad. Wij hadden die brug liever aan de noordkant van de spoorbrug gezien omdat hij daar voor de 
doorgaande fietsers tussen de Drechterwaard en Kroneman van Wegsmelten veel meer nut heeft. Zeker nu 
de gemeente langs de Kroneman van Wegsmelten een mooi 2-richtingenfietspad wil aanleggen. 

Dat nieuwe fietspad is een soort voorloper op de ombouw van het station. Voor die ombouw staan al 3 jaar 
nieuwe fietsenrekken klaar bij de Watertoren. Het ziet er naar uit dat die binnenkort in gebruik genomen 
worden om zo ruimte vrij te maken voor een traverse op de plaats waar nu zo ongeveer de tunnel is, met 
daarbij een nieuwe 'fietsenrekken' die op 3 verdiepingen fietsenrekken krijgt. De onderste verdieping is 
bewaakt en betaald, de bovenste 2 zijn gratis en met 4000 stallingsplaatsen (plus 1250 aan de noordzijde) 
ruim voldoende voor de komende jaren.

Aan de voorzijde komt ook meer een verblijfsgebied met een lagere maximumsnelheid. Ook komen er liften 
en roltrappen. Aan het plan is langdurig gesleuteld en we zijn daar goed bij betrokken geweest in diverse 
klankbordgroepen. 

Bij Koedijk werkt sinds het midden van het afgelopen jaar eindelijk de nieuwe Rekervlotbrug. We zijn daar 
blij mee en hij wordt ook goed gebruikt. Aan de Bergense kant staan nieuwe wegwijzers, maar aan de 
Alkmaarse kant nog niet. Dat is begrijpelijk omdat het aansluitende fietspad naar het Geestmerambacht nog 
aangelegd moet worden. Alleen laat dat aanleggen zo lang op zich wachten dat er voor die tijd goede 
bewegwijzering moet komen. Fietsers mogen best weten dat ze vanuit Bergen naar De Mare, Sint Pancras, 
Het Geestmer-ambacht en (via de nieuwe fietstunnel onder de N245) naar Broek op Langedijk en 
Heerhugowaard kunnen. 
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Meldpunt
Het zal niemand ontgaan zijn dat de landelijke Fietsersbond gestart is met een nieuw meldpunt en dat we 
daar als regionale Fietsersbondafdeling op aanhaken. Er mag van alles gemeld worden, maar allereerst is de 
aandacht gevestigd op verkeerslichten. Verkeerslichten vinden we in onze regio vooral in Heerhugowaard 
en Alkmaar. Alkmaar is wel problematischer omdat er meer ruimtegebrek is. Hierboven is al gemeld dat er 
waarschijnlijk een verbetering komt in de verkeerslichtenregeling onder het Stadskantoor. De gemeente 
meldde zelf onlangs dat de regeling van de verkeerslichten op de kruising Bergerweg-Wognumsebuurt-
Nicolaas Beetskade behoorlijk is verbeterd. Zelf hebben we er gemeten en zagen nog de oude cyclustijden. 
Zeer kwalijke nieuwkomers zijn de lichten in Overstad (Huiswaarderplein) waar je niet langs kunt fietsen van 
de Noorderstraat rechtsaf naar de Aldi. Dus tref je daar veel fietsers in 2 richtingen op de stoep, die ook al 
erg smal is. De lichten op de kruising Stationsweg-Helderseweg zijn door de busvriendelijkheid erg 
fietsonvriendelijk. Vaak sta je daar tijden te wachten op niets.

Op de kruising Schinkelwaard-Huiswaarderweg rijden auto's rechtsaf door rood en op dat moment krijgen de 
fietsers groen. Vrijwel alle verkeerslichten werken met detectielussen en als fietser krijg je dan gewoon groen 
ook al druk je niet op de knop. Deze aanmeldmethode zorgt er ook voor dat je vaak al binnen 10 seconde 
groen krijgt, maar ook dat je daarna slechts 4 seconde groen krijgt. Het is echter niet de bedoeling dat je 
binnen die 4 seconde de overkant haalt. Dan moet je wel heel hard fietsen. Na groen krijg je nog een paar 
seconde oranje en dan gaat de zogenaamde ontruimingstijd in waarna pas het kruisende verkeer groen krijgt.
Die ontruimingstijd moet voldoende zijn om met een normale fietssnelheid de overkant te halen. Bij sommige 
lichten lijkt de ontruimingstijd erg kort te staan en denken automobilisten dat de fietsers door rood fietsen. 
Dat is natuurlijk niet de bedoeling.

Beurzen en meer
Als laatste willen we nog melden dat we op 26 januari aanstaande in het HDC-gebouw (Drukkerij Noord-
hollands Dagblad) bij de 50+ Beurs staan. Natuurlijk gaan we daar vertellen dat fietsen gezond is en een 
stad leefbaarder maakt, maar ook dat we een fietsschool en een routeplanner voor de fiets hebben. 
Aanvullend zullen we meer aandacht besteden aan fietsmaatjes. Daarmee bedoelen we mensen die tijd 
nemen om met een onervaren fietser op pad te gaan. Dit gebeurt al voor mensen die fietsles hebben gehad 
en praktijkervaring willen opdoen. Maar ook voor het begeleiden van leerlingen met een beperking of 
bijvoorbeeld voorop plaatsnemen op een tandem van iemand die blind is. Het gaat om maatwerk en het moet
dus klikken. De VCRA (Vrijwilligerscentrale Regio Alkmaar) bemiddelt alleen voor instellingen en helaas niet 
voor individuen. Naast een 12-tal vrijwilligersorganisaties waaronder de Fietsersbond, VVN, Het Gilde en 
diverse zorginstellingen, zijn op deze beurs ook de gemeente en veel commerciële bedrijven vertegenwoor-
digd. Er wordt toegang geheven en we hebben nog circa 15 vrijkaarten uit te delen. Belangstellenden kunnen
ons hiervoor mailen of bellen. 

We hopen op een betere opkomst. Afgelopen jaar stonden Helen, Marijke, Herman Jan en Sander op de 
vrijwilligersmarkt buiten in De Mare met veel te slecht weer. Alles inclusief enquête was goed voorbereid, 
maar het gewenste droge weer liet zich echter niet plannen. Die enquête werd door 30 personen ingevuld en 
sloot aan bij de visie die we al een tijdje voor De Mare hebben. Onlangs is wel de westelijke toegang naar de 
bewaakte stalling beter ingericht. In het algemeen schiet het nog steeds niet op met het stallen van de fiets 
bij de winkels zonder overlast te veroorzaken. Pieter, die ook naar de 50+ Beurs komt nam in Heerhugowaard
ook deel aan een vrijwilligersmarkt, maar die was zeer matig aangemeld in de media en lag niet in een 
populaire looproute. 

Voor het controleren van fietsverlichting kunnen fietsers zich ook bij ons melden. Landelijk besteedt de 
Fietsersbond hier al jaren aandacht aan, het afgelopen jaar onder het motto 'Ik Wil Je Zien!'. Soms krijgen 
we vragen van scholen ter assistentie.  Hier kunnen we helaas, door gebrek aan menskracht, niet altijd aan 
meedoen.  In November heeft Helen de Fietsersbond wel gepromoot bij de fietsverlichtingscampagne van de 
ANWB, Lightwise, bij de basisschool Liereland, in Alkmaar Noord. De volgende controleronde is pas na 
September te verwachten, maar het doorgeven van een mailadres kan nu al. 
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Website 
Via www.fietsersbond.nl/alkmaar kom je op onze website www.fietsmaar.wordpress.com in plaats van 
alkmaar kan je ook heiloo, heerhugowaard, bergen, langedijk of schermer invullen. In alle gevallen 
Bovenin staat een menu per gemeente. De website biedt veel meer informatie van ons werk, inclusief foto's 
en bijvoorbeeld plattegrondjes. Die informatie wordt circa wekelijks aangevuld en bijgewerkt.

Vanwege de van zogenaamde RSS-feeds zijn nieuwsbrieven niet meer nodig. U kunt 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.

Sinds afgelopen jaar zetten we de verslagen van afdelingsvergaderingen op de website. Aanschuiven bij een
vergadering kan altijd, neem daarvoor contact met ons op.

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, Marijke en Jan-Kees actief in Alkmaar. Wim, Herman, 
Gerard, Ad, Pieter, Anthoin en Melvin in Bergen. Niek en Rob in Langedijk. Pieter, René en Johan in 
Heerhugowaard. Voor alle afdelingen en met name Heiloo 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) 
Heerhugowaard: heerhugowaard@fietsersbond.nl 072-5715669 (Pieter Schaap)
Bergen: bergen-nh@fietsersbond.nl 072-5898605 (Wim Smit)
Alkmaar, Heiloo, Graft-De Rijp en Schermer: alkmaar@fietsersbond.nl 072-5158936 (Jan-Kees 
Pielkenrood). 
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